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Østfold neste stopp ? - Sitronerle Motacilla citreola
STEIN ENGEBRETSEN OG MAGNE PETTERSEN

Engebretsen, S. & Pettersen, M. 2001. Østfold neste stopp? – Sitronerle Motacilla citreola.
Natur i Østfold 20(1/2): 3-7.
Sitronerle er til dags dato ennå ikke påvist i Østfold. Den er påvist 17 ganger i nabofylkene
våre Vestfold, Telemark og Bohuslän. Gjennom grundig beskrivelse av arten i alle drakter
og ved å sammenlikne den med forvekslingsarter og hybrider ønsker forfatterne å gi østfoldingene kunnskaper nok til å bestemme en sitronerle.
Stein Engebretsen, Helneveien 12, 1639 Gamle Fredrikstad. E-post:
sten@Fredrikstad.Kommune.no
Magne Pettersen, J.L.Johannesensgate 33, 1636 Gamle Fredrikstad. E-post:
magne.pettersen@c2i.net

Utbredelse
Sitronerla hekker i et bredt belte fra de vestlige
deler av Russland og østover til sentralasia.
Overvintringsområdene ligger primært i India og
sydøst- Asia, men en liten andel overvintrer også
i Afrika. Arten er således regulær i mindre antall
på trekk gjennom midtøsten. Sitronerla har
ekspandert vestover de siste tiårene. Økningen i
antall observasjoner i vest-europa i samme periode
skyldes nok delvis dette, men også en parallell
økning av antallet habile, raritetsbevisste
fuglekikkere. I takt med ekspansjonen har også
hybridisering med gulerle blitt rapportert fra flere
land, inkludert Norge, Sverige og Finland.

Tab. 1 Fylkesvis oversikt over godkjente funn av
Sitronerle i Norge og Bohuslän pr. 1.1 2000.

Forekomst i Norge
Pr. 1.1 2001 er det godkjent 48 funn av Sitronerle
i Norge (Alf Tore Mjøs i brev). De fleste av disse
er fra klassiske raritetsmagneter på sydvestlandet,
men også nære fylker som Vestfold og Telemark
er tungt representert. Arten er også observert 2
ganger i Bohuslän (M. Unger i brev), så dette
begynner å bli pinlig… Beste tid for å se sitronerle
i Norge er i trekktidene mai-juni og sept-okt (augnov), og arten blir ofte sett i forbindelse med
østlige vinder.

Fylke

Antall

Vestfold
Telemark
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Finnmark
Bohuslän

8
7
8
13
3
1
4
3
1
2

Biotopvalg
Sitronerla vil i de fleste tilfeller opptre i nær
tilknytning til vann. Den liker å “vasse” med
vann opp til anklene i laguner og
våtmarksområder, på ivrig søk etter insekter på
erlers vis. De lange beina er velegnede til dette. I
Norge blir arten også ofte sett på havstrender der
den rusler rundt blant oppvasket tang o. l. Den
kan også, som de andre erlene, lete mat på
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Fig. 1. Geografisk spredning av Sitronerlefunn i
Norge og Bohuslän pr. 1.1 2000. Notèr de mange
funnene rundt Oslofjorden.

Fig. 2. Sitronerle (Motacilla citreola) ad. hann,
Kaarina i Finland 11. juni 2000. Meget lett gjenkjennelige med gult hode og underside, svart
krage, grå rygg og brede, hvite vingebånd. Foto:
Henry Lehto.

gressbakker og lignende steder, men
vanntilknytningen er generelt sterkere enn hos
andre erler. Erler som skremmes opp fra
vannkanten og gir fra seg et skarpt “srriip” må
sjekkes nærmere.
I Østfold kan arten forventes å dukke opp nær
sagt hvor som helst, men gjennomsøk av kystnære
mudderstrender, havstrender med oppvasket tang,
laguner o.l. burde gi størst mulighet for å finne
arten i Østfold.

må forsøke å få notert seg så mange detaljer som
mulig hvis man finner en mistenkt sitronerle. Ikke
baser artsbestemmelsen på èn “sikker” karakter.
Denne finnes neppe, og det ville surt å få
tilbakemeldingen fra NSKF om at Østfoldgullet
ditt ikke er godkjent da “hybrid kan ikke
utelukkes”...
Ad/2K hann:
Voksne hanner av sitronerle er umiskjennelige
med knallgult hode, gul underside som gradvis
tones ned til de hvite undre haledekkerne, svart
krage, grå rygg og brede, hvite vingebånd. Nebb
og bein svarte (gjelder alle drakter).

Artsbestemmelse
Sitronerle er en art som har et distinkt utseende i
de fleste drakter og burde volde få problemer for
en observatør med en viss sans for detaljer. I de
tilfellene der forvekslingsrisiko med vanlige arter
foreligger (gjelder spesielt 1K fugler), er det
faktisk avvikende individer av gulerle eller
gulerler av underarter som i seg selv er sjeldnere
enn sitronerle som i første rekke må elimineres.
Hybrider av sitronerle x gulerle, som dessverre
forekommer i naturen, kompliserer bildet, så man

Ad hunn:
Dette er også en karakteristisk drakt som burde
volde små problemer. Oversiden ligner hannens
med grå rygg og brede hvite vingebånd.
Undersiden er klart gul på strupe og bryst, lysere
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1K- fugler: (viktigste karakterer understreket)
Fugler i første vinterdrakt ligner bleke, grå og
hvite gulerler. Undersiden, inkludert undre
haledekkere er ofte rent gråhvit, noen med en
skittenbrun brystsideflekk. Oversiden er grå og
1K fugler viser som de adulte brede, hvite
vingebånd. Hodetegningene minner om en
utvasket hunns hodetegninger. Overøyestripen er
klar, bred og hvit fra øyet og bakover og fortsetter
ned og rammer inn øredekkerne. Foran øyet er
den ofte beigebrun. Overøyestripen kantes også
oventil av en mørk stripe. Tøylen er lys. Fremre
delen av pannen ned mot nebbfestet har ofte et
skittenbrunt preg. Øvre haledekkere er mørkt
grålige. En klassisk 1K sitronerle vil vise alle
disse karakterene, men mange av kjennetegnene
varierer sterkt med tanke på hvor tydelige de er
på den enkelte fugl.

Fig. 3. Sitronerle (Motacilla citreola) ad. hunn,
Paimio i Finland 10. juni 1997. Notèr de karakteristiske hodetegningene med gul overøyestripe
som fortsetter bakover og rammer inn øredekkerne. Rygg og vingetegninger ligner hannens.
Foto: Henry Lehto.

Juvenile fugler:
De juvenile fuglene ligner 1K fuglene, men har i
tillegg brystflekker og tydeligere mørk stripe eller
“øyebryn” som tydeliggjør overøyestripen. De er
heller ikke rent grå og hvite, men er ofte brune
på oversiden. Overøyestripa er som på en fugl i
1. vinterdrakt og er det beste kjennetegnet fra
juvenil gulerle. Juvenildrakten mytes vanligvis
før trekket og er følgelig mindre relevant for en
østfolding

gult på buk og nedre flanker, undre haledekker
er hvite. Flanker og brystsider er ofte grålige.
Hodetegningene er karakteristiske med gul
overøyestripe som fortsetter bakover og rammer
inn øredekkerne. Mange har også en liten mørk
stripe over denne, noe som framhever
overøyestripen.

Forvekslingsarter
Sitronerla er nærmest beslektet med gulerle
Motacilla flava, og i de fleste tilfeller er det
nettopp denne arten som må elimineres.

2K- fugler:
2K fugler, eller fugler i første sommerdrakt ligner
de adulte fra det respektive kjønn. 2K hanner
ligner adulte hanner, men har ofte noe
skittenbrunt/grønt på hodet og litt mindre tydelig
svart krage. Hunner i første sommerdrakt kan
være meget variable. Enkelte ligner til forveksling
adulte hunner, mens andre kan minne om fugler
i første vinterdrakt (se under). Sitronerler kan
aldersbestemmes på samme måte som f.eks.
Linerle ved at håndsvingfjær og enkelte dekkere
er mer slitt og lysere på de unge fuglene enn hos
de voksne fuglene, men dette krever gode
observasjonsforhold og helst en god porsjon med
erfaring.

Ad/2K hann sommer:
I disse draktene er arten umiskjennelig og kan
neppe forveksles med noen annen art.
Ad/2K hunn sommer:
Dette er, som nevnt ovenfor, også en meget
karakteristisk drakt. Voksne hunner kan muligvis
forveksles med hanner av engelsk gulerle M. flava
flavissima eller hanner av den asiatiske
underarten lutea. Disse har, som sitronerle, gul
overøyestripe og enkelte kan vise lys innramming
av øredekkerne. Begge kan enkelt skilles fra
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Oversiden er også vanligvis grønnlig grå heller
enn grå som hos unge sitronerler. Dessverre
gjelder ikke dette for gulerler av østlig
opprinnelse. Underarten beema som hekker i
Russland og i sentralasia har en første vinterdrakt
som er grå og hvit som en sitronerle (gjelder
spesielt unge hunner). Skal man med sikkerhet
skille sitronerler fra enhver underart av gulerle
er følgende kriterier hva man skal se etter:
1) Hodetegningene: Flere av de viktigste
kjennetegnene er små detaljer i hodets tegning.
Sitronerle har lys tøyle. Den har også en tydelig
overøyestripe, foran øyet gjerne beige/skittenhvit,
fra øyet og bakover bred og hvit. Overøyestripa
fortsetter videre ned bak øredekkerne og rammer
inn disse. Den blir ytterligere markert av en tynn,
mørk stripe i overkant av denne, på siden av issen.
Pannen er ofte lys beige eller skittenhvit.
Mangelen på mørk tøyle kombinert med bred,
hvit overøyestripe og lys panne gir et åpent og
snilt inntrykk.
Gulerla har en tydelig mørk tøyle.
Overøyestripa er i tillegg omtrent like lys i hele
dens lengde og er bare marginalt bredere i
bakkant. Den stopper også brått et stykke bak øyet
og fortsetter ikke videre ned bak øredekkerne.
Gulerla mangler også en tydelig, mørk stripe som
markerer overøyestripa i overkant. Pannen har
samme farge som issen. Mørk tøyle og skarpt
avsatt og “flat” overøyestripe gir et heller morskt
inntrykk.
2) Oversiden: På oversiden er det spesielt to ting
man skal merke seg. Sitronerla har to brede hvite
vingebånd dannet av brede tupper på
storedekkerne og mellomdekkerne. Gulerla har
vanligvis klart smalere og mere utydelige
vingebånd.
Sitronerla har i tillegg mørkt grå øvre
haledekkere (mørkere enn ryggen), gulerla har
vanligvis haledekkere med samme farge eller bare
marginalt mørkere enn ryggen.
3) Lyden: Dette er en diagnostisk karakter, men
dette fordrer at man har erfaringen som skal til
for å skille lyden fra f. eks gulerler av underarten
feldegg som kan ligne. Gulerler flest lokker med

Fig. 4. Sitronerle (Motacilla citreola) 1. vinterdrakt, Lista 10. august. Legg merke til typisk grått
og hvitt førsteinntrykk, lys tøyle, skittenbrun
panne og brystsider, brede, hvite vingebånd og
overøyestripe som er bredest bak øyet og som
fortsetter bakover og rammer inn øredekkerne.
Sistnevnte karakter er meget variabel og kan være
meget tydeligere enn vist på bildet. Foto: Gunnar Gundersen.
sitronerle hunn ved at de har grønn overside og
knallgult på hele undersiden. Sitronerle hunn har
grå rygg, ofte også grå brystsider og flanker, mens
undersiden er klargul i strupe og bryst, blekgul hvit på buken og alltid hvit på undre haledekkere.
Sitronerlehunnen har også bredere, hvite
vingebånd.
1K høst (1. vinterdrakt):
Ser man en mistenkt sitronerle i første vinterdrakt
må man først eliminere Linerle i samme drakt.
Denne minner om sitronerle i bygning og i at
den er grå og hvit som denne. Linerler elimineres
enkelt ved at de har store, svarte brystflekker.
Noe verre er det å skille arten fra grå og hvite
gulerler. Gulerla er meget variabel og opptrer i
et vell av underarter. Unge gulerler av de hjemlige
underartene flava, thunbergi og tildels flavissima
har vanligvis alltid innslag av gult i drakten,
spesielt gjelder dette de undre haledekkerne.

6

NATUR I ØSTFOLD 20(1/2) 2001

Østfold neste stopp? – Sitronerle

et behagelig “tsieh” eller “psiep” uten noen
tydelig r-lyd.
Sitronerlas lokkelyd er et meget karakteristisk,
skarpt “srriip”. Høyt og forholdsvis utdratt. Står
man på en trekklokalitet og hører denne lyden
fra en erle som går inn for landing i vannkanten
uten å reagere med en markant pulsøkning, får
man finne seg noe annet å gjøre...
Som nevnt kan feldegg gulerlers lokkelyd
minne om sitronerlas, men denne er mer rullende
“tsrrie”, lavere og ikke så utdratt som hos
sitronerla. Gulerler av underarten feldegg er
observert 2 ganger i Norge (A. T. Mjøs i brev).
I tillegg til disse viktige karakterene kan også
nevnes at endel unge sitronerler har beigebrunt
også på brystsidene (i tillegg til fremre del av
overøyestripen/panna) og at nebbet virker
helmørkt. Grå og hvite gulerler har vanligvis ikke
brunlig på brystsidene og viser forholdsvis tydelig
lysere basis av undernebbet. sitronerle har også
ubrutt, hvit øyering. Gulerlas øyering er brutt i
forkant av tøylestreken.

karakterer ved grundig gransking av fjærdrakten.
Hybridavkom av disse artene er observert 1 gang
på trekk i Norge, en 1K på Utsira, Rogaland 1.2.10 1990. (Gustad 1994). Denne viste
sitronerlelignende innramming av øredekkerne
på hodet, men hadde mørk tøyle og snev av gult
på undergumpen. Fuglen hadde også både
gulerle- og sitronerlelignende lokkelyder (S.
Ludvigsen pers. med.)
Avslutningsvis må det nevnes at sitronerla i
de aller fleste tilfeller er grei å artsbestemme hvis
man har brukbare observasjonsbetingelser og tar
seg tid til litt detaljgransking. Det er også atskillig
større sjanse for at den grå og hvite erla som
plutselig sitter der en gang i slutten av september
faktisk er en sitronerle, og ikke noen hybrid eller
østlig gulerle. Disse er jo faktisk enda sjeldnere...
Takksigelser:
En stor takk rettes til Alf Tore Mjøs for
opplysninger om norske funn, til Magnus Unger
for opplysninger fra den svenske västkusten og
til Gunnar Gundersen og Henry Lehto for velvillig
utlån av bilder. Takk også til Sebastian Ludvigsen
for opplysninger om Utsira hybriden.

Hybrider:
Det første tegnet på at en art ekspanderer er gjerne
at det dukker opp enslige fugler, ofte hanner, som
oppholder seg på ny grunn i hekkesesongen. Ofte
synger de ivrig, men forgjeves, for å tiltrekke seg
artsfrender. I mangel på dette, nøyer de seg med
det nest beste (boarding school effekten), nemlig
hunner av arter som er i nært slektskap.
I Østfold er et eksempel på dette Busksangeren
som sang ivrig på Skårasletta utenfor Fredrikstad
i 1996, som endte opp med å danne par med en
myrsanger (Dyresen 1999).
Dette har også vært tilfelle med sitronerla. Par
bestående av (vanligvis) sitronerle hann og
gulerle hunn har blitt rapportert fra flere land,
inkludert Norge. Første dokumenterte
hybridhekking i Norge var et par bestående av
en 2K hann sitronerle og en såerle Motacilla flava
thunbergi hunn fra Røst i Nordland 1997 (A. T.
Mjøs i brev). Avkommet kan være litt av en
utfordring for en fuglekikker, men vil som
hybrider flest vise en salig blanding av de to arters
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Fargemerking av Gråhegre
RUNAR JÅBEKK, MANDAL RG

Fra og med sesongen 2001 er det blitt fargemerket gråhegrer på diverse lokaliteter i Norge. Jeg vil
her kort orientere om prosjektet, og oppfordre alle til å kikke litt ekstra nøye på gråhegrene de
observerer i årene framover.
Bestandsutvikling
Bestandsutviklingen hos norske gråhegrer er lite
kjent. I enkelte områder synes bestanden å ha
økt (bl.a. sørvest-landet), mens det for eksempel
fra Sunnmøre meldes om betydelig nedgang i
bestanden de siste 10 årene. Vintertemperatur/
isdekke har opplagt betydning for
bestandsutviklingen. Gråhegren er en art som
ofte felles som skadevilt ved oppdrettsanlegg.
Sunnmøre RG mener bl.a. at denne
skadefellingen er en medvirkende årsak til
bestandsreduksjonen i deres område.

fra et stort område? Hvordan er aldersfordelingen
hos ”skadefuglene”? Disse problemstillingene
vil være viktige for NOF i kampen for å
innskjerpe
de
nåværende
liberale
skadefellingsforskriftene i Viltloven. I tillegg vil
man kunne få svar på en rekke
populasjonsdynamiske spørsmål. Vil f.eks
ungfugler fra områder med god produksjon kunne
etablere seg som hekkefugler i fjerntliggende
områder, og på den måten kompensere for en
mulig lokal overbeskatning. Et annet interessant
spørsmål er hvordan fuglene oppfører seg når det
setter inn med sprengkulde midt på vinteren. Vi
de da trekke raskt til nye områder (Danmark/
England), eller vil de forsøke å spare energi til
kuldeperioden går over?

Fargemerkingsprosjekt
På denne bakgrunn er det startet et
fargemerkingsprosjekt på arten. Det er blitt
merket reirunger med individuelle fargeringer
(blå ringer med hvit bokstav/tall-kode – samme
ringer som benyttes på norske stormåker). Det
er i 2001 merket på følgende lokaliteter: Mjøsa
13 pull (Mjøsen RG), Mandal 37 pull + 1 1K
(Mandal RG), Bergen ca 15 pull (Bergen RG),
Sunnmøre 28 pull (Sunnmøre RG), Tromsø 22
pull(Troms RG) og Nord-Jylland, Danmark 61
pull (N-Jysk RG). Vi håper å følge opp med
merkinger i 3-5 år framover. Mandal RG v/
undertegnede vil stå for organiseringen av
merkingen, samt tilbakemeldingen til avlesere.
Prosjektet er klarert med den europeiske
koordinator for fargemerkingsprosjekter.

Rapportér!
For å kunne gi gode svar på disse spørsmålene er
vi avhengig av at folk gjør en innsats for å avlese
fargemerkede fugler, og ikke minst rapporterer
avlesningene til undertegnede. Avlesninger kan
meldes pr. brev, telefon eller E-post (foretrekkes).
Alle som rapporterer vil motta opplysninger om
hvor den aktuelle fuglen er merket, samt alle
tidligere avlesninger av fuglen.
Rapportering til:
Runar Jåbekk
Jåbekk
4516 Mandal
Tlf. 382 61 053
E-post: runar.jaabekk@c2i.net

Forventede resultater
Et slikt prosjekt vil kunne gi svar på en rekke
spørsmål. Et av de viktigste vil være å påvise
hvilke bestander som felles som skadevilt i
forskjellige områder til forskjellige årstider.
Felles i stor grad lokale fugler, eller rammes fugler
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Kristen Klaveness (1917-2001) til minne, samt en kort
oppsummering av hans botaniske publikasjoner i Norge
J. INGAR I. BÅTVIK

Senhøsten i 2001 fikk vi den tragiske beskjeden
om at Kristen Klaveness var gått ut av tiden. Med
ham har vi mistet en betydningsfull person på
mange områder, en svært begavet person med
omfattende kunnskaper på mange felt. Han var
en stor kjenner av litteratur og musikk, en ivrig
friluftsmann med stor sans for jakt og fiske,
behersket åtte ulike språk (!) og var en svært habil
amatørbotaniker.
I Holmenkollen kapell hvor han ble gravlagt
1. november 2001, ble det lest opp enkelte
momenter fra Kristens liv samlet av kona Ingse.
Det finnes også en kort nekrolog om Kristen
Klaveness i Aftenposten 29. oktober 2001, skrevet
av Christian Sommerfelt og Robert Major.
Kristen ble født på palmesøndag 1. april og ble
døpt i Holmenkollen kapell, samme sted hvor
han senere ble gravlagt. På hans dåpsdag ble
det sagt at kirketjeneren hadde glemt å sørge for
vann og måtte ut til en bekk for å hente vann til
døpefonten. Denne ekstra oppmerksomhet kan
se ut som har fulgt ham siden. Kombinert med
et særlig lyst sinn og flere positive tilfeldigheter, fikk han et rikt og mangfoldig liv. Hans
morfar sa at Kristen var født med en sølvskje i
munnen. Andre mente han alltid hadde en sol i
magen fordi han hadde en egen evne til å
konsentrere seg om det gode rundt seg og
glemme det skakke og vrange.

mange år. Kom jeg midt i middagen ble jeg alltid
tilbudt en middagsrest eller ”jo vi deler
selvfølgelig det vi har”. Dessert vanket det også
ofte, gjerne jordbær eller andre frukter fra egen
have.
Kristen Klaveness var en svært begavet mann
med et betydelig internasjonalt format. Han visste
også å bruke sine gaver og slik sett ”forvaltet sitt
pund vel”. Det fortelles at han opprinnelig hadde

Hans farfar var den kjente presten Torvald
Klaveness, sogneprest i Frogner menighet.
Dennes kristne livsverdier og tro sildret ned
gjennom Kristens far og inn i barndomshjemmet.
Som sin far var Kristen preget av en nøktern
livsførsel selv, men var generøs med andre. For
egen del glemmer jeg ikke den gjestfrihet jeg alltid
ble møtt med på besøk hos Ingse og Kristen
Klaveness på Ringsrød i Tune hvor de bodde i

Fra et besøk hjemme hos Kristen og Ingse
Klaveness hvor Kristen viser Øyvind Båtvik (2
år) noen av hagens herligheter sammen med
hunden Karoline. Fra Ringsrød i Tune, Sommeren 1986. Foto: J. Ingar I. Båtvik
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tenkt å bli lærer. Det var målet da han gikk på
NTH i Trondheim. Han planla da å bli professor
i kjemi med hovedvekt på enzymkjemi som
interesserte ham sterkt. Krigen forandret dette
målet. Under felttoget i 1940 havnet han helt nord
i landet hos general Ruges hovedkvarter der hans
evne til å lese tysk håndskrift kom til nytte. Ved
felttogets slutt dro han, etter Ruges råd, tilbake
til Trondheim og gjorde ferdig diplomen. Denne
fullførte han med karakteren innstilling. Like
etterpå dro han som så mange andre fra landet.
Han kom til England hvor han ville melde seg til
frihetskampen. I ventetiden på å komme ut i
militæret, var han rastløs og begynte med timer i
russisk hos en spennende dame som senere viste
seg å bli den berømte franske maler Marc
Chagalls andre hustru. Denne tilfeldighet gjorde
at han etterhvert havnet i Russland, opplevde
tiden med Moskvas evakuering da tyskerne nesten
erobret Moskva, og ble flyttet med resten av
diplomatene østover til Volgas bredder. Da krigen
nærmet seg slutten, vinteren 1944-45, meldte han
seg til tjeneste som liaisonoffiser (mellommann)
hos de russiske troppene som gjenerobret NordNorge sammen med et kompani norske soldater.
Det ble en hard vinter uten husly i en landsdel
som tyskerne hadde brent ned. Slik gled kjemien
i bakgrunnen og han forble diplomat noen år,
blant annet sekretær for Trygve Lie og for
utenriksminister Hallvard Lange. Klaveness var
ingen hvilken som helst diplomat da han
etterhvert behersket åtte ulike språk mer eller
mindre flytende. Han avsluttet sin tjeneste i
utenrikstjenesten som byråsjef.
Diplomatiet tok slutt og en ny karriere tok til.
Det var ledig stilling som direktør på Borregaard
i Sarpsborg, hvor søkerne blant annet skulle ”ha
kjennskap til skogens forhold” ifølge
utlysningsteksten. Kunne det å være en meget
habil amatørbotaniker gjelde med tanke på å
oppfylle ønsket om å kunne noe om skogens
forhold? Han fikk stillingen. Kristen Klaveness
var ansatt som administrerende direktør i
Borregaard A/S fra 1950 til 1989 da han gikk av
for aldersgrensen 72 år gammel. Senere hadde

NATUR I ØSTFOLD 20(1/2) 2001

han også flere verv og oppgaver i
Industridepartementet.
De som sto Kristen nærmest kan fortelle at
han formelig elsket blomster, både ville og
kultiverte. Etter arbeidstid og i helgene var
hageklær hans vanligste antrekk. Alt fra
barndommen var Kristen og hans nære venn Eilif
Dahl, senere professor i botanikk ved Norges
Landbrukshøgskole,
parhester,
to
solskinnsmennesker ute på tur i det ganske land
på leting etter interessante og vakre planter som
bare ventet på å bli oppdaget. Som hans kone
Ingse ga presten i Holmenkollen kapell beskjed
om å si i hans begravelse: ”Hva kan være bedre
enn å fylle sinnet med blomster?”
Jeg husker godt mitt første møte med Kristen
Klaveness. Jeg sto på Råde stasjon og ventet på
toget til Oslo. Det gjorde jeg ofte tidlig på 1980tallet hvor jeg bodde på Rolvsøy, men arbeidet/
studerte i Oslo. Da ser jeg en mann vandrende
nær jernbanesporet tydelig på utkikk etter noe.
Jeg fattet interesse for dette og spurte om han
hadde mistet noe. Det hadde han ikke, men for å
utnytte ventetiden før toget kom brukte han tiden
til å se hva som kunne finne på å vokse ved og i
jernbanesporet på stasjonsområdet. Jeg pekte da
umiddelbart på en klistersvineblom som sto rett
foran oss hvormed han umiddelbart ga meg dens
latinske navn. Dermed var kontakten opprettet,
en kontakt som i årene som fulgte ga oss flere
fine turer sammen i Østfoldnaturen, ofte sammen
med kona Ingse og hunden Karoline.
Klaveness har gitt viktige bidrag til botanikken
i flere sammenhenger. De fleste av de diskusjoner
og oppdagelser han var med på ble nok publisert
av Eilif Dahl som han holdt kontakt med hele
livet så lenge Dahl levde. Han har også gitt viktige
bidrag til de mange rapporter og oversikter om
Østfold fylkes sjeldne karplanter og deres status.
De publikasjoner Klaveness selv publiserte, vitner
om betydelig innsikt og grundighet i fagfeltet tross
at han egentlig formelt var en amatør. Mye av
det han skrev vitner også om en god popularisator.
Kanskje hans viktigste botaniske bidrag, med
viktige elementer til Østfoldbotanikken, hans eget
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Kristen Klaveness til minne

Årsmøtet i Østfold Botaniske forening på Naturhuset på Alby, 7.11.1996, hvor Kristen Klaveness
var foredragsholder. Fra venstre bak: Carl Bolghaug, Jørgen Klaveness (sønn av Kristen og Ingse),
Ola M. Wergeland Krog, Gøran E. Granath, Bjørn Petter Løfall. Sittende fra venstre: Svein Åstrøm,
Aud Bjørnstad, Ingse Klaveness og Kristen Klaveness. Foto: J. Ingar I. Båtvik

fylke, var beskrivelsen av bleikfiolens Viola
persicifolia (= V. stagnina) utbredelse og økologi
i Norge (Klaveness 1974). Her imøtegår han
internasjonal litteratur som oppfatter denne
fuktighetselskende fiolen som en kalkkrevende
art. Oppfattelsen av bleikfiol som en rikmyrplante
passer ikke med de rike forekomster som fantes
omkring Vansjø. Her opptrer den som en plante
som trives på sure tuer og fjell bare det er fuktig
og liten konkurranse fra grovere vegetasjon. På
slutten av 1960-tallet fantes den, ifølge Klaveness,
på alle kortvokste bredder rundt innsjøen og i alle
tilgrensende kommuner. I dag vet vi bleikfiol er
borte fra nesten alle sine lokaliteter omkring
Vansjø. Beitedyra er tatt bort og gjødseltilsig fra

landbruket har gitt en dramatisk gjengroing av
breddene slik at den spede bleikfiolen er skygget
ut.
Klaveness (1987) skrev også om et funn av
hartmansstarr Carex hartmanii fra Vansjø, nok
en art vi gjerne knytter til kalholdig, fuktig jord,
men hvor Klaveness fant den på en holme
tilsynelatende temmelig fri for det vi regner som
basisk grunn, men med god næringstilførsel fra
Vansjø. Han konkluderer med at om vi skulle lete
etter hartmansstarr med floraenes økologi som
bakgrunn, ville vi aldri finne på å lete etter denne
arten i Vansjø. Virkeligheten er, som han antyder,
mer komplisert enn hva vi ofte tror.
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Som ny for Norge oppdaget Klaveness (1963b)
kantmjølke Epilobium tetragonum (= E.
adnatum) i Sarpsborg. Det fantes bare 4-5
eksemplarer nær Glomma en bit unna
Borregaards industriområde. Klaveness antyder
likevel muligheten for at frø er blitt med de mange
jernbanelaster fra Øst-Europa hvor kantmjølke
er mer vanlig forekommende. Senere er
kantmjølke funnet på Mærrapanna i Onsøy som
de eneste kjente forekomster i Norge gjennom alle
tider.
I september 1962 gikk Klaveness sammen med
sin hund etter et kull med rapphøns ved Skjeberg
prestegård. Hunden dro mot gårdsdammen
bakerst i hageanlegget. Dammen beskrives som
en pøbeldam tildekket av andemat og sikkert stinn
av mygglarver. Hans oppmerksomhet ble
imidlertid fanget av en gul vannplante som han
måtte ta nærmere i øyesyn. Dette ble den første
oppdagelsen av nikkebrønsle med kantkroner
Bidens cernua f. radiata fra Skjeberg (Klaveness
1963a). Særlig vakker syntes han ikke den var,
men de gule kantkronene gjorde tross alt at den
ellers så ”grimme elling ble mer harmonisk i
skabelonen”. Navnet brønsle opplevdes også som
uskjønt på alle vis og ”lokker såmen ingen lyriker,
prøv bare å finne noe som rimer”. Forekomsten
ved Skjeberg prestegård av nikkebrønsle med gule
kantkroner finnes for øvrig fortsatt og er vel en
av de største forekomster av denne nikkebrønsleformen i fylket.
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Klaveness holdt også et foredrag på årsmøtet i
Østfold Botaniske forening 7. november 1996.
Der kåserte han om kalk som problem for mange
planter. Vi er som oftest vant til å tenke på
kalkplanter som eksklusive og kalkholdig mark
som attråverdig, men her snudde Klaveness denne
oppfatningen på hodet i det det finnes en rekke
arter, om ikke så mange på norsk jord, hvor kalk
er helt ødeleggende for trivselen, et foredrag som
hadde fortjent et større publikum.
Kristen Klaveness hadde en ofte eksklusiv
form samtidig som han var svært generøs og
inkluderende, en usedvanlig spennende og
utfordrende personlighet. Vi har mistet en helt
spesiell person vi alle satte umåtelig stor pris på,
og kanskje i særlig grad hun som sto ham aller
nærmest, hans inderlig kjære kone Ingse.
Litteraturliste
Klaveness, K. 1963a. Bidens cernua f. radiata.
Blyttia 21: 99-100.
1963b. Epilobium adnatum Griseb. i Norge.
Blyttia 21: 194-195.
1974. Viola stagnina, utbredelse og økologi.
Blyttia 32: 235-238.
1987. Carex hartmanii, kalkkjær eller pHømfindtlig? Blyttia 45: 42-45.
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Kvitnos Lagenorhynchus albirostris strandet i Råde
J. INGAR I. BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2001. Kvitnos Lagenorhynchus albirostris strandet i Råde. Natur i Østfold
20(1/2):13-16.
En strandet kvitnos ble funnet på Åven i Råde sommeren 2001 med oppslag i lokalpressen.
Dyret var sterkt medtatt av forråtnelse og må ha ligget her en tid. Det ble tatt ulike mål av
dyret. Begge kjevene forsvant fire dager etter avisoppslaget, trolig som et resultat av at
Zoologisk museum i Oslo i avisoppslaget opplyste om at kjevene var nødvendig for sikker
artsbestemmelse. Foto av dyret ble tatt av forfatteren, både med og uten underkjever.
J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. E-post: batvik@tomb.no

Delfin i fjæra
I Fredriksstad Blad av 17. juli 2001 var det et
oppslag om at feriefolk hadde oppdaget en delfin
i fjæra på Åven i Råde. Bildet som fulgte med
viste Ronny Danielsen med sin syvårige datter
Josefine ved siden av et hvalkadaver oppdaget
mellom Storesand og Husebystranda på Åven.
Hvilken art dette var, kjente ingen til, men ”vi
skjønte snart at det ikke var en torsk”, ifølge
observatørene. Dyret, som lignet en delfin, hadde
ligget der lenge da det var kommet langt i
forråtnelsesprosessen. Delfinen ble anslått til en
og en halv meter.
Jeg fattet interesse for denne oppdagelsen, ikke
minst på bakgrunn av stripedelfinen Stenella
coeruleoalba som strandet i Kråkstadfjorden i
Råde som det fjerde funnet i Norge våren 1999.
(Båtvik 1999). Jeg fant snart fram til dyret på
Åven. Det var, som nevnt i avisoppslaget, svært
kadaverøst og må ha ligget her kanskje i 2-3
måneder. Jeg tok noen bilder, telte tenner i kjevene
og foretok noen enkle mål for bestemmelse av
arten. Typiske kjennemerker som fargetegninger
hos småhvaler (Ree 1994), var ikke anvendelige
på dette eksemplaret da dyret var kommet for langt
i forråtnelsesprosessen. Likevel er det liten tvil
om at dette må være en kvitnos.

Seks delfinarter i Norge
Kvitnos er en av seks delfinarter i norske farvann
(Hågvar 1998). I tillegg kommer to tilfeldige
delfinarter som er registrert innenfor norske
grenser, den allerede nevnte stripedelfin og
rissodelfin Grampus griseus (Christensen 1990).

Fig.1. Kvitnosen på Åven slik den så ut 17.7.2001
med underkjeven lagt fram (foto: forf).

13

J. Ingar I. Båtvik

Hvalen på Åven hadde en kort, men tydelig snute.
Snuten, eller nebbet om man vil, ble målt til 6
cm. Av de seks artene vi regner som norske, har
bare fire av dem et markert nebb, da
spekkhoggeren Orcinus orca bare har en mer
ubetydelig forlengelse av snuten og grindhvalen
Globicephala melaena har et stort avrundet hode
ganske ulik andre nordiske delfinarter (Viker
1995). Vi sitter da igjen med fire nebbete delfiner,
delfin Delphinus delphis, tumler Tursiops
truncatus, kvitskjeving Lagenorhynchus acutus
og kvitnos. Utover forekomst av nebb, er det
mange karaktertrekk som skiller disse fire artene.
De har ulike farger, lengde på snuteforlengelsen
og ellers ulike proporsjoner. Når individene er
kommet så langt i forråtnelsen som dyret på Åven,
må man ty til fasong og antall tenner i kjevene
for å være sikker på bestemmelsen. En ekte delfin
har 40-55 tenner i hver kjevehalvdel, tumleren
18-26, kvitskjevingen 29-40 og kvitnosen 22-28
tenner i hver kjevehalvdel (Christiansen 1982).
Dyret på Åven hadde 23 tenner oppe og 25 tenner
i underkjeven per side. Det burde således være
en kvitnos eller en tumler.
Fasongen av underkjeven er viktig
Ser man på fasongen av underkjeven hos disse to
artene er tumlerens underkjeve mer buet i
underkant og brattere mot spissen sammenlignet
med kvitnosens mer jevnsmale underkjeve, se
figur. Åpninger for blodårer inn til kjevebeinets
marg er plassert parallelt med undersiden hos en
tumler mens hos kvitnos er tre av disse åpningene
plassert i rekke omtrent 30 grader i forhold til
kjevens underside. Åvenhvalens underkjeve viser
ganske tydelig at denne har fasong som hos en
kvitnos, jfr. foto. I tillegg har tumler et lengre og
mer markert nebb enn kvitnos. Snutepartiet hos
kvitnos er hvitt, også godt inne på overleppa,
derav det norske navnet, til forskjell fra de andre
delfinartene. Som nevnt var hvalen på Åven så
medtatt av elde og forråtnelse at fargetegninger
ikke lenger ga verdifull informasjon.
Karaktertrekkene hos sjeldenhetene stripedelfin
og rissodelfin er også sammenlignet med hvalen
på Åven uten å finne samsvar (jf. Båtvik 1999,
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Fig. 2. Underkjeven (mandibula) av tumler øverst
og kvitnos nederst. Bemerk forskjellen på kjevens linje i underkant og blodårenes ulike innganger i knokkelen (fra Christiansen 1982).

Ree 1996). Konklusjonen blir at hvalen på Åven
må være en kvitnos.
Kvitnos eller hvitnos?
En blir usikker i en bokmålstekst om det bør hete
hvit eller kvit som prefiks for norske navn.
Betegnelsen kvit låter i mine ører som typisk
nynorsk, dog godkjenner bokmålsordboka både
kvit og hvit som likestilte former i sine
anbefalinger om rettskriving (Landrø &
Wangensten 1994). Den ene formen er altså like
god som den andre ifølge anbefalinger fra
Språkrådet som har deltatt i bokmålsordbokas
anbefalinger. Men skriver man om ett tema, bør
man vel tilstrebe en konsekvens i sitt språkbruk,
det regner jeg med Språkrådet er enig i. Men
norsk praksis er her svært forvirrende. Om man
leser nærmere om temaet hval i norsk natur finnes
nemlig en tannhval kalt hvithval Delphinaterus
leucas, et ikke ukjent dyr i grunne viker nordpå
som jeg ofte har stiftet bekjentskap med da jeg
oppholdt meg der. Men hvorfor kvitnos og
kvitskjeving, men hvithval?
Spørsmålet ble diskutert med Viggo Ree (i
2002) som har vært engasjert i norske navn ikke
minst hos fugl. Han kunne ikke gi noen god
forklaring på denne inkonsekvensen utover at det
aldri har vært ryddet opp i navneforvirringen på
dette området. Nå synes det som om denne
inkonsekvensen ikke er så veldig gammel da
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Fig.3. Nærbilde av hodet på hvalen 21.7.2001
da underkjeven var tatt vekk. De lange, spisse
tennene typisk for kvitnos kommer imidertid godt
fram da overkjeven er intakt (foto: forf.).

Collett (1911-1912) holder seg konsekvent til
prefiks hvit i sin omtale av tannhvaler (s. 624625) hvor de tre det er snakk om betegnes med
gamle skriveformer som hvidskjæving, hvidnæse
(kvitnos) og hvidfisk. Hvitfisk er for øvrig det
navnet fiskere nordpå fortsatt bruker på denne
hvalen. Den samme konsekvente navnebruk
finner vi igjen i en enda eldre lærebok i zoologi
(Siebke 1855) hvor prefikset hvid er
gjennomgående benyttet. Her er hvithval kalt
hviddelphin, hvidskjæving benevnes som hos
Collett, mens kvitnos omtales bare med sitt
foreldete latinske navn Delphinus ibsenii. Uten
at jeg har studert litteraturen så nøye, har jeg i
min litteratur funnet inkonsekvensen for første
gang hos Wollebæk (1927) uten at jeg herved gir
ham skylden for å ha innført inkonsekvente navn
på hval i Norge. Wollebæk omtaler imidlertid de
aktuelle artene som kvitnos og kvitskjeving, slik
som i ny norsk litteratur, men hvor hvithvalen er
kalt hvitfisk. Så langt denne forvirringen
vedrørende norske navn. Personlig har jeg intet
mot nynorsk eller nynorsk-klingende betegnelser,
men ønsker en konsekvent bruk av navn på et
språk man er konfortabel med. For meg hadde
det passet best med betegnelsen hvitnos på denne
hvalen, men har bestemt meg for å være lojal
med dagens inkonsekvente navnebruk.

Kvitnos strandet i Råde

Forekomst i Sørøst-Norge
Kvitnosen forekommer hos oss i kalde farvann
fra Bergenskanten og nordover. Den regnes som
en alminnelig hval langs denne strekningen. Jeg
har for eksempel sett kvitnos i Finnmark på
slutten av 1980-tallet, både i havet og som slakt
på land. Dyr som tar seg så langt sør som til
Lindesnes er relativt uvanlig, men ingen direkte
sjeldenhet. Flokker av kvitnos er kjent tidligere
fra Hvaler og trolig også lenger inne i Oslofjorden
som ved Drøbak (Collett 1911-1912).
Forekomster av kvitnos fra Østfold er beskrevet
av Viker (1996) med utgangspunkt i ett eller et
par dyr som holdt seg i nær land. Dyrene var
tillitsfulle overfor mennesker, og artikkelen er
således forsynt med en rekke glimrende bilder
av kvitnos svømmende sammen med badende
mennesker. Viker gir en oversikt over hva som
er kjent av kvitnos-forekomster i Østfold også fra
tidligere tider. Han oppsummerer at denne hvalen
er registrert i Østfold fra Hvaler, Fredrikstad
(Onsøy), Rygge og Moss, mens eldre beskrivelser
oppgir arten ”lige op mellom Øerne indenfor
Drøbak” (Collett 1911-1912:681). Det er vel ikke
usannsynlig at kvitnos således har passert
Rådekysten på sine vandringer, men intet direkte
er funnet i litteraturen om nettopp dette.
Kvitnosen på Åven
Hvalen på Åven mellom Husebystranda og
Storesand ble oppdaget (av offentligheten) så sent
som 17.7.2001 da avisa omtalte funnet. Etter
antallet tenner, samt fasong og blodårehull på
underkjeven, må dette være en kvitnos. Ved et
besøk 21. juli var begge underkjevene tatt bort.
Det finnes foto av hvalen både med og uten
underkjever. Dyret hadde en snute på ca 6 cm, en
ryggfinne som målte omtrent 46 cm langs dens
forkant og forsveiver som målte 42 cm langs
forkanten fra kropp til spiss. Totallengde var ca
240 cm, altså et godt voksent individ. Litteraturen
angir totallengde for kvitnos fra 2,5-2,7 m (Evans
1987), mens andre opplyser at den kan nå opp til
3,0-3,2 m (Collett 1911-1912, Jefferson m.fl.
1993, Leatherwood m.fl. 1976, Minasian m.fl.
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1984). Alle er enige om at hannen blir noe større
enn hunnen. Jeg sjekket imidertid ikke hvilket
kjønn denne hvalen hadde.
Øvrige mål og undersøkelser foretok jeg ikke,
da dyret som nevt hadde ligget lenge og var svært
kadaverøst og illeluktende, noe som delvis går
fram på bildene. For øvrig har jeg vært på stedet
i februar 2002, men det finnes nå ikke spor av
dyret som lå der i fjor. Vinteren har tydeligvis
fjernet kvitnosen totalt om ikke folk i nærheten
har foretatt seg noe med den..
Takk
Viggo Ree takkes for tilsendt litteratur om
kvitnos.
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Hardeng, G. 2001: Stromatolitt på Kråkerøy, en underlig geologisk dannelse. Natur i Østfold 20(1/2): 17-19.
Fra Fuglevik på Kråkerøy beskrives en stromatolitt-forekomst, dvs. et lagdelt bergartsliknende
kalklegme, dannet etter siste istid. Det knytter seg usikkerhet til hvordan stromatolitter
oppstår. Stromatolitten er fastkittet på en loddrett granittvegg. Slike forekomster er sjeldne
og lite beskrevet.
Geir Hardeng, Fuglevik platå 19, 1673 Kråkerøy, e-post: Geir.hardeng@fm-os.stat.no

En stromatolitt er et lagdelt (laminert)
kalklegeme. I geologisk litteratur har
stromatolitter en noe forvirrende mellomstilling
mellom en fossil - og en sedimentær struktur
(avsatt i vann). Bjørlykke (1977:39) regner
stromatolitter som organisk-biologiske sedimentstrukturer.
Dannelse
Stromatolitter er lite beskrevet og det knytter seg
usikkerhet til dannelsensmåten. Slike forekomster
er imidlertid kvartærgeologiske dannelser. De er
altså blitt til etter siste istid, dvs. postglacialt, da
havet sto høyere - eller mer korrekt - landjorda lå
lavere enn i nåtiden. Lagdelingen skyldes trolig
at meget små kalkpartikler dannet av
mikroorganismer i vann er blitt utfelt over lang
tid - for deretter gradvis å ha blitt avsatt på
klebrige overflater (Høeg 1966:86, Bjørlykke
1977:56). Vannlevende blågrønnalger, som selv
ikke skiller ut karbonat ("kalk", CaCO3), kan ha
klebrige overflater, som kan "absorbere" ørsmå
kalkpartikler (Bjørlykke 1977:119).
Lokalisering
Forekomsten ved Fuglevik gård på Kråkerøy, som
her beskrives, ble opprinnelig funnet av
arkeologen Erling Johansen, som bodde i
nærheten. Funnet ble senere meddelt prosessor
Ove Arbo Høeg, som nevner "Kråkerøy" som en
lokalitet (Høeg 1966:83). Roy Kristiansen
(Hvaler) fortalte meg om funnstedet, som han

oppdaget 1969 uten da å vite hva det var. Senere
var han i kontakt Johansen som fortalte om
funnet. Forekomsten er lokalisert ca 200 m VNV
for Fuglevik gård i en løvskogbrem med eik, lind
og hassel. Stedet ligger 15 m over havet, hvilket
var strandlinje-nivået i subboreal tid for ca 4.000
år siden (etter strandlinje-kurve i Danielsen
1970:128, jfr. Amundsen 1985:218 og Hafsten
1983:67).
Utseende
Stromatolitt-platen har en uregelmessig, trapesliknende form, med mål ca ½ x ¼ m; opptil 5 cm
tykk. Platen er fastkittet til grunnfjellet ca ½ m
over marka på en 2½ m slett, isskurt og nesten
loddrett granittvegg med noe overheng. Fargen
er blåleire-liknende gråblå. Den skiller seg
således markert fra den langt lysere, massive
granitten. Granitten, som er 800-900 mill. år,
har for øvrig ingen ting med stromatolittens
dannelse å gjøre. Tilnærmet parallelle og noen
millimeter dype erosjonsfurer preger overflaten
på stromatolitten. Furene kan mulig være etter
tidligere isskuring, jfr. skuringsstriper i fjell.
Platekanten nærmest marka er noe erodert av
rennende vann, slik at noen fingerstore avrundete
hulrom er dannet. Strukturen virker lagdelt.
Platen antas å være en rest av en engang større
forekomst på stedet.
Kalkholdig
Stromatolitt-platen skiller seg kjemisk sterkt fra
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Figur1: Stromatolittplate på granittvegg ved Fuglevik gård, Kråkerøy. Tegning med målestav vist
med cm. Tegning av Vidar Asheim basert på foto og oppmåling fra mai 2001.

18

NATUR I ØSTFOLD 20(1/2) 2001

den sure granitten den er festet til.
Landsnegl med kalkskall oppsøker ofte kalk i
ellers kalkfattige omgivelser som her. En del
bergsnegl (flatsnegl) Helicigonia lapicida og glatt
køllesnegl Cochlodina laminata hadde således
søkt tilhold i de små hulrommene langs
platekanten den 2.5.2001. Litt saltsyre (HCl) ga
positiv reaksjon med kalken (CaCO3) i platen ved
synlig "brusing" av CO2-gass som dannes pga
reaksjonen 2HCl + CaCO3 = CO2 + CaCl2 + H2O.
Høeg (1966:85) skriver at ved oppløsning av
stromatolittens kalk i saltsyre, blir det tilbake et
svart bunnfall av små kuler, som mulig kan være
rester etter encellete planter (CaCl 2 har hvit
farge).
Verneverdi
Kråkerøy-stromatolitten er en av få godt
lokaliserte i Norge, og i Norge er stromatolitter
kjent fra Nord-Trøndelag (Fjølvik), Vestfold
(Brunlanes, Tjølling, Holmestrand) og
forekomsten på Kråkerøy (Høeg 1966:83). Det
synes som om slike forekomster er sjeldne mer
globalt. Østfold har generelt få verneverdige
geologiske forekomster. Ca 100-150 m N for
forekomsten vokser 2 større eiker som ble fredet
i 1955. Den kvartærgeologiske lille forekomsten
er i motsetning til eikene unik i
fylkessammenheng og har i så måte egentlig en
langt større bevaringsverdi. Det er ikke knyttet
noen fredning til forekomsten. Sten- og
mineralsamlere uten samler-moral ansees å være
den største trusselen mot denne Østfolds eneste
kjente stromatolitt.

Stromatolitt på Kråkerøy
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Løfall, B.P. 2001. Supplement til Østfolds busk- og bladlavflora. Lav i Østfold 9. Natur i
Østfold 20(1/2): 20-32.
Elve nye busk- og bladlavarter rapporteres som nye for Østfold. Disse er Sprikeskjegg Bryoria
nadvornikiana, kystbrunbeger Cladonia asahinae, krittskjell C. macrophyllodes, fingerglye
Collema cristatum, Leptogium plicatile, L. schraderi, L. teretiusculum, dvergnavlesopp
Omphalina grisella, rødberglav Xanthoria elegans, dvergmessinglav X. fulva og kalkmessinglav X. sorediata. Utvalget av busk- og bladlav følger nå Norsk Lavdatabase slik at
Dermatocarpon bachmannii, D. deminuens, D. meiophyllizum og torvnavlesopp Omphalina
ericetorum blir lagt til Østfold-listen. Med disse funn er 255 arter busk- og bladlav publisert
fra fylket.
Bjørn Petter Løfall, Åsliveien
Petter.Lofall@rakkestad.kommune.no

Materiale
Omfattende registreringer i 2000-01 resulterte i
syv nye busk- og bladlavarter for Østfold (fem i
2000 og to i 2001). Da det har vært omfattende
registreringer 1996-99, var det overraskende å
finne så mange nye arter i 2000. I 1998 det iflg.
Løfall (1999) funnet fem nye arter, og i 1999 kun
tre nye arter (Løfall 2000). Fortsatt gjenstår trolig
10-20 nye arter å finne i fylket.
I 2001 og våren 2002 ble tidligere innsamlinger
sett igjennom grundingere, evt. testet med kjemisk
analyse (TLC). Noen er sett på eksperter i aktuelle
slekter. Det har resultert nye arter for fylket som
er samlet på 1990-tallet.
Pr. 20. mars 2002 er det totale materialet av
makrolav i fylket er ca. 32.900 artslokalitetsfunn
hvor en lokalitet er definert som en km2-rute for
en art. Det er samlet makrolav i 226 av 228 5x5
km-rutene som dekker Østfold, og skrevet
krysslister i 225 ruter. Det er samlet ca. 170 arter
i gjennomsnitt pr. kommune. Tabellen nedenfor
viser hvor mange arter makrolav som er samlet i
hver Østfold-kommune.
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Tab. 1. Antall lavarter samlet i kommunene i Østfold.
Kommune
Hobøl
Skiptvet
Rømskog
Våler
Rygge
Spydeberg
Råde
Askim
Trøgstad
Eidsberg
Moss
Hvaler
Aremark
Marker
Sarpsborg
Halden
Fredrikstad
Rakkestad
Sum Østfold
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Ant. arter samlet
146
149
155
155
161
162
164
168
168
170
171
176
177
182
182
186
190
195
255

Bjørn Petter Løfall

Digitaliseringen av de offentlige herbariene i
Norge har vært omfattende de siste årene,
finansiert av Museumsprosjektet. Ved Bergen
museum er man ajour med registreringen i
lavherbariet. Ved Botanisk museum, Oslo
forventes at man er ajour i det norske lavherbariet
i løpet av 2002. Fortsatt har man ikke begynt å
dataregistrere lavherbariene i Tromsø og
Trondheim. Imidlertid har undertegnede sett
igjennom lavsamlingen i Vitenskapsmuseet,
Trondheim. Konklusjonen er at det er mest
dubletter fra Østfold i Vitenskapsmuseet.
Justert artsutvalg
Da en status med litteraturoversikt ble utarbeidet
(jfr. Løfall 1996) fulgte utvalget av busk- og
bladlav Krog m.fl. (1994). Imidlertid er Krog
m.fl. (1994) inkonsekvent ved at skorpeformede
glyelavarter Collema betraktes som bladlav, mens
dette ikke gjelder alle hinnelavartene Leptogium.
Krog m.fl. (1994) regner heller ikke de små
bladformede lærlavartene Dermatocarpon som
bladlav. Det finnes ingen klar definisjon på
makrolav. Særlig finnes det flytende overganger
mellom skorpelav og bladlav.
Heretter vil utvalget av busk- og bladlav følge
NLD som er definert som alle artene i slektene
behandlet av Krog m.fl. (1994). Det betyr at 3
lærlavarter (alle uten norske navn), 2
hinnelavarter og 1 navlesoppart må inkluderes
til Østfold-oversikten.
Slekta lærlav Dermatocarpon har vært
gjenstand for et doktorgradsstudium
(Heidmarsson 2000). Studiene viser at putelær
Dermatocarpon intestiniforme og åslærlav D.
arnoldianum som tidligere ble betraktet som egne
arter er synonymer til vanlig lærlav D. miniatum.
Disse er derfor strøket fra Østfold-oversikten (jfr.
Løfall 1996).
De nye Østfoldartene
Sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana
Sprikeskjegg ble funnet ny for Østfold nord i
Åsermarka, Askim i en nordvestvendt gammel
granskog den 27. juni 2000. Her ble arten funnet
sparsomt på greiner av en grangadd. På en tur i
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samme område 22. april 2001 ble den funnet på
tynne grangreiner av levende gran like sør det
første funnstedet. Åsermarka er foreslått vernet
som barskogsreservat. Til tross for at det finnes
en del hogstspor og tømmerrenner i skogen ble
det funnet en ca. 360 år gammel gran (Korsmo
& Svalastog 1998). Dette tyder på at skogen kan
ha lang kronekontinuitet. For øvrig er
sprikeskjegg kun funnet på en lokalitet lengst
nord i Rømskog kommune. Der ble den funnet
på grangreiner i halvåpen granskog.
Arten rapporteres på bartrær, fortrinnsvis gran,
men også på bjørk og på stein og skyggefulle
bergvegger. Den er mest vanlig i innlandet
østafjells (Krog m.fl. 1994). I Sverige rapporteres
arten fra høyereliggende barskog, samt
blandingsskog. Substrat er greiner på gammel
gran, furu og bjørk (Hallingbäck 1995). Arten er
rødlistet som hensynskrevende i Sverige
(Gärdenfors 2000).
Kystbrunbeger Cladonia asahinae
Den første innsamlingen av kystbrunbeger i fylket
er fra Gaukestua, Hobøl den 26. april 1997.
Funnet var tidligere bestemt til pulverbrunbeger
Cladonia chlorophaea, men ombestemt etter en
kjemisk analyse. Arten er nå kjent fra til sammen
9 kommuner i Østfold hvor den er samlet på jord
og humus.
I Norge rapporteres kystbrunbeger fra
humusrik jord, sanddyner og på død ved. Den er
kjent fra et bredt belte langs kysten, til Finnmark
(Krog m.fl. 1994). I Sverige er den kjent fra
bakken på humus og sand, samt på ved av
liggende trær i skog (Hallingbäck 1995).
I Østfold finnes den sannsynligvis i samtlige
kommuner. For å bekrefte en slik påstand kreves
en meget intensiv innsamling av ”brunbeger”artene. Kystbrunbeger og flere nærstående arter
bestemmes kun med sikkerhet ved hjelp av
kjemiske analyser. Forvekslingsartene er
pulverbrunbeger C. chlorophaea, jordbrunbeger
C. conista, melbrunbeger C. grayi, sandbrunbeger
C. humilis, brunbeger C. merochlorophaea og
kornbrunbeger C. pyxidata.
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Fig. 1. Sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana) fotgrafert i Louhivaara, Ø-Finland 3.8.1999. Foto:
J.Ingar I. Båtvik

Krittskjell Cladonia macrophyllodes
Krittskjell ble første gang samlet i Østfold på
sildreberg med tynt jordlag vest for Oraug, ved
Glomma i Askim den 1. august 2000. Senere er
funnet noen hundre meter unna førstnevnte
lokalitet, på vestsiden av Glomma i Spydeberg i
samme miljø som første funnet. Arten er kun
funnet som steril i fylket.
I Norge rapporteres den blant mose på marken.
Utbredelsen er sentrale og østlige fjellstrøk fra
Buskerud og Hordaland til Nordland, spredt i
Finnmark (Krog m.fl. 1994). I Sverige
rapporteres biotop og substrat til å være v
vindeksponert og tørr fjellhei, på bakken på grus
og småsten (Hallingbäck 1995).
Siden krittskjell hovedsakelig finnes i fjellet
er den neppe vanlig i fylket. Imidlertid kan den
være vanskelig å skille fra bl.a. kystpute C.

subcervicornis, slik at den kan være oversett.
Imidlertid er ikke kystpute funnet langs Glomma
til tross for dette er en av de best kartlagte
områdene i Østfold.
Fingerglye Collema cristatum
Fingerglye ble funnet ny for fylket på Rauer,
Fredrikstad den 15. juli 2000. Arten ble funnet
på sildreberg av rombeporfyrkonglomerat. Dette
er pr. 1. mars 2002 det eneste kjente funnet av
arten i Østfold. Arten er kun kjent fra en lokalitet
på ett ca. 2 m2 stort område, og er ettersøkt på de
andre permiske øyene i Østfold. Fingerglye må
derfor betraktes som en svært uvanlig art i fylket.
I Norge er den kjent å kalkrik stein, unntaksvis
på annet substrat, fra lavlandet opp til høyfjellet.
Hele landet bortsett fra Agder-fylkene, hvor den
ikke er funnet (Krog m.fl. 1994). I Sverige
beskrives den fra bergskrenter, bergheller,

22

Bjørn Petter Løfall

vassdrag og åpne strender, samt havstrender med
fuktig kalksten, skifer og serpentin (Hallingbäck
1995).
Leptogium plicatile
Arten har vært kjent i Østfold i noen år, men
tidligere ikke regnet blant busk- og bladlavene
(jfr. Krog m.fl. 1994). Den første innsamling av
arten er fra utløpet av Rakkestadelva i Glomma,
Rakkestad den 3. april 1996. Senere er arten
samlet 5 andre kommuner i Østfold.
I Sverige rapporteres arten fra bekke-, elve og
sjøstrender, samt klippe- og rasmark med
sildreberg av grønnstein, i blant silikatsten med
kalkrikt sildrevann (Hallingbäck 1995). I Østfold
er
den
kjent
fra
sildreberg
på
rombeporfyrkonglomerat, noe rikere bergarter i
Ørjemyolittsonen (Marker), og på fattigberg som
oversildres av næringsrikt vann fra
ovenforliggende marine avsetninger, samt på
sement.
Leptogium schraderi
Leptogium schraderi ble først samlet på en
skjellsandbanke på Akerøya, Hvaler 11. mai 2001.
Den er kjent fra to ulike skjellsandbanker på øya,
hvor den ble funnet fertil på den ene lokaliteten.
Dette er hhv. 2 og 3 funn av arten i Norge. Arten
ble først samlet på Rennesøy i Rogaland av John
Inge Johnsen hvor den ble funnet på tynt jordlag
over skiferberg i et steingjerde (Tønsberg 1998).
I Sverige beskrives arten fra alvarmark, tørreng
og ruinmurer hvor den skal vokse tørt og
eksponert på kalkrik jord og murer (Hallingbäck
1995).
Arten er angitt som sjelden (R) i Norge (DN
1999) og med kunnskapsmangel (DD) i Sverige
(Gärdenfors 2000). Det har lenge vært en
gjengroingsprosess på Akerøya (Anonym 2001)
selv om det fortsatt beiter flere sauer på øya årlig.
Likevel er flere av skjellsandbankene i ferd med
å gro igjen, særlig med einerkratt. Det synes å
bli stadig vanskeligere å få til beitebruk på kysten
av Østfold. Arten bør derfor vurderes å bli plassert
i kategorien direkte truet eller sårbar i fremtiden.
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”Stifthinnelav” Leptogium teretiusculum
Stifthinnelav (foreslått norsk navn, jfr. Holien &
Prestø (2001)) ble første gang funnet i Østfold
den 10. juli 1990 på Hvaler av Tor Tønsberg. Her
ble den samlet på ask. Den er senere funnet på
13 lokaliteter nord og øst i Østfold. Arten er
samlet på bark av osp Populus tremula, spisslønn
Acer platanoides og ask Fraxinus excelsior. I ett
tilfelle er arten også samlet på berg av eksponert
rombeporfyrkonglomerat på Rauer, Fredrikstad.
I Sverige er den kjent fra lunder med aske- og
ospeskog, og granskog med osp. Substratet er bark
på stammer av osp, ask, lønn og selje/vier, sjelden
på fuktig grønnstein (Hallingbäck 1995).
Arten er blitt aktivt ettersøkt 1999-2001. Den
er ikke særlig vanlig og opptrer gjerne sammen
med andre interessante arter. Den betraktes som
en indikatorart på områder med spesielle
naturverdier (Nitare 2000).
Dvergnavlesopp Omphalina grisella
En status med utbredelseskart over de fire
lavdannende navlesopper som finnes i Norge ble
presentert i 1987. Kun en av artene var på det
tidspunkt kjent fra Østfold (Høiland 1987). Kun
en art med bladformete, vedvarende
algekomponent er tidligere regnet blant busk- og
bladlavene. Dvergnavlesopp ble først samlet ved
Sund i Aremark den 8. september 2001. Senere
er den funnet på en lokalitet i Rømskog. Begge
steder ble den funnet på berg med tynt jord-/
humuslag sammen med moser og andre lavarter.
I Sverige rapporteres arten fra heimark, vei- og
grøftekanter hvor den oppgis på vokse på sand
(1994).
Raudberglav Xanthoria elegans
Raudberglav ble funnet første gang på stort
gammelt betongrør i åker-/skogkant ved
Dramstad, Rygge den 2. juli 2000. Den ble funnet
sammen med svart rosettlav Phaeophyscia
nigricans som dominerte på betongrøret, samt
hoderosettlav Physcia caesia. Det store
betongrøret er trolig et minne fra
”bekkelukkingstiden» som hovedsakelig foregikk
fra slutten av 1950-åra til midten av 1980-åra.
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Fig. 2. Raudberglav (Xanthoria elegans) fotografert i Fljotsdalur på Island den 12.8.1997. Foto: J.
Ingar I. Båtvik
I Norge rapporteres raudberglav på stein,
fortrinnsvis på voksesteder påvirket av
ekskrementer fra fugl. Den mangler eller er
sparsom i kyststrøkene fra ytre Oslofjord til
Trøndelag, men er ellers vanlig, særlig i fjellet
(Krog m.fl. 1994). I Sverige angis den fra ”alpine
berg- og rasmark, samt bergskrenter i lavlandet
(sydberg). Den vokser på bergvegger av kalkstein,
iblant serpentin, særskilt fuglesteiner. Arten
favoriseres av gjødsling (Hallingbäck 1995). I
Danmark ble den først ble funnet i 1987 på
sement. Den ble også funnet på nye lokaliteter i
1988 på sement og betong (Alstrup m.fl. 1988).
De menneskeskapte kalkrike konstruksjonene har
eksistert lenge i Danmark, og andre arter er
rapportert nye for Danmark på dette underlaget
tidligere. Årsaken til at raudberglav ikke er funnet
tidligere kan være at den spres kun med

ascosporer (ikke vegetativt). En annen forklaring
kan være at den er mer næringskrevende enn
andre arter, og senere tiårs økende nitrogennedfall
har ført til økt opptreden pga. gjødsling
(nitrogen). Arten synes å være under spredning i
Danmark (Søchting 1989). I sørvestre Tyskland
er den kartlagt som vidt utbredt hvor den er påvist
i de fleste 10x10km kartleggingsruter. Den er i
de fleste tilfeller påvist på menneskeskapte
materialer som sementkonstruksjoner m.m.
(Wirth 1995).
På bakgrunn at arten synes å være i spredning i
Danmark og Tyskland bør den forventes å dukke
opp på flere steder i Østfold i fremtiden.
Imidlertid er arten ikke rapportert fra Bohuslän
(Svante Hultengren pers. medd. aug. 2001).
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Dvergmessinglav Xanthoria fulva
Dvergmessinglav ble først samlet på en
kjempeask på Askim kirkegård, Askim den 3.
august 1996. Denne innsamlingen ble først
bestemt til leppemessinglav X. ulophyllodes, og
først ombestemt i februar 2002. Foreløpig er arten
kun funnet på en lokalitet som sannsynligvis
skyldes at den er oversett.
I Norge rapporteres trær og trevirke som
substrat. Den finnes spredt i lavlandet østafjells
fra Akershus til Sør-Trøndelag, sjelden i indre
fjordstrøk på Vestlandet (Krog m.fl. 1994). I
Sverige beskrives arten fra edelløvskog hvor den
vokser på barken av alm og ask (Hallingbäck
1995).
Kalkmessinglav Xanthoria sorediata
Arten ble først funnet på Jeløya ved Alfheim,
Moss den 8. juni 2000. Her ble den funnet på
ringerikssandstein, en bergart som kun er kjent
fra Jeløya, Bevøya og Bile i Østfold. Senere er
arten funnet på rombeporfyrkonglomerat og på
gneis som er omgitt av skjellsandbanker i hhv.
Fredrikstad og på Hvaler.
I Norge rapporteres arten som regel på kalkrik
stein, og utbredelsen er spredt i hele landet (Krog
m.fl. 1994). I Sverige rapporteres arten fra alpine
berg og rasmark, samt bergskrenter og –heller
(sydberg), hvor den vokser på kalkstein, iblant
kalkrik skifer (Hallingbäck 1995).
Arter som inkluderes i busk- og bladlavlisten
Dermatocarpon bachmanni
Så sent som midten av 1990-tallet ble biotop og
økologi hos Dermatocarpon bachmannii i Sverige
omtalt som bergskrenter og –heller med
sildrebergvegger av serpentin (Hallingbäck
1995). Den gang var den dessuten kun rapportert
fra en lokalitet i Sverige og plassert på den
svenske rødlista som sårbar (Aronsson m.fl.
1995). Senere er den fjernet fra rødlisten i Sverige
som følge av ny kunnskap om arten (jfr.
Gärdenfors 2000).
En gjennomgang av materiale fra Norden viser
at den er noe mer utbredt en tidligere og videre
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økologi enn antatt, bl.a. med innsamlinger fra
Norge (Heidmarsson 1998). I Østfold er den
funnet først og fremst på sildreberg langs Glomma
som jevnlig er under vann i flomperiodene. Til
sammen er den samlet på 10 lokaliteter i Østfold.
I Norge er den kjent kun fra to lokaliteter utenfor
Østfold, hhv. en i Akershus og en i Aust-Agder
(jfr. www.nhm.uio.no/botanisk/lavherb.htm pr. 1.
februar 2002).
Dermatocarpon deminuens
I Sverige rapporteres arten fra bekke-, elve og
sjøstrender med fuktige steiner som jevnlig
oversildres (Hallingbäck 1995). I Østfold er den
også funnet sparsomt i tilsvarende miljøer, spredt
i hele fylket, men gjerne ved litt større
vannforekomster under den marine grense. Arten
er vanskelig å skille fra Dermatocarpon
bachmannii (jfr. Heidmarsson 1998).
Dermatocarpon meiophyllizum
Denne arten er funnet spredt på berg og stein som
jevnlig er under flomvann i vann og vassdrag,
først og fremst under den marine grense.
Dermatocarpon meiophyllizum er den makrolavarten som hyppigst er under vann. Flere steder
finnes den også på sterkt nedslammet berg og
stein.
I Sverige er rapporteres arten fra sjøstrender
og vassdrag med fuktige oversildrede steiner
(Hallingbäck 1995). Fra de britiske øyer
rapporteres arten fra tilsvarende miljøer (Purvis
m.fl. 1992).
Torvnavlesopp Omphalina ericetorum
Arten forekomst i Norge er tidligere presentert
av Høiland (1987). Torvnavlesopp ble først samlet
i Østfold ved Kåbbøl i Våler 1. juli 1956 av Jens
Stordal. Senere er arten rapportert fra ytterligere
10 lokaliteter (jfr. www.nhm.uio.no/botanisk/
sopp/ pr. 1. februar 2002 og www.nhm.uio.no/
botanisk/lavherb.htm pr. 20. mars 2002). I
Sverige rapporteres arten fra åpen myr, sjelden i
barskog på torv, humus eller morken bartreved
(Hallingbäck 1994).
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Tidligere litteraturangivelse bekreftet med
innsamlinger
Kalkbeger Cladonia pocillum er tidligere angitt
av Eilertsen (1991) fra Akerøya. Arten ble
imidlertid ikke regnet blant Østfold-artene av
Løfall (1998) da påstanden ikke var dokumentert
med innsamling til en offentlig samling. Den er
nå samlet både i Rygge og Hvaler, inkludert på
Akerøya, samtlige steder på skjellsandbanker.
Arten angis fra Norge på marken, ofte over
mose, fortrinnsvis på kalkrikt substrat. Den skal
finnes i hele landet, spredt, lokalt vanlig (Krog
m.fl. 1994). I Sverige rapporteres den fra på
marken på alvarmark, tørreng og hellemark med
eksponert, kalkrik jord (Hallingbäck 1995).
Tidligere påståtte førstegangsfunn avkreftes
Tidligere er småtrevelav Cladonia cariosa og
småfiltlav Fuscopannaria leucophaea rapportert
som nye for fylket på 1990-tallet (Løfall 1998,
1999). Alt Østfold-materiale ble betraktet som
totaltregistrert i samlingene ved Botanisk
museum, Oslo og i Bergen museum allerede i
1998. Det viser det seg at dette ikke er korrekt.
Både småtrevlelav og småfiltlav ble samlet i
Hobøl av Bernt Lynge allerede i 1905 (belagt i
Botanisk museum, Oslo).
Takk
Til førstekonservator Einar Timdal for å
bestemme en del av mine innsamlinger, samt for
å bekrefte andre. Per Magnus Jørgensen har
bekreftet noen av mine innsamlinger av hinnelav.
Louise Lindblom har sett på noen messinglavkollekter. Ola Wergeland Krog takkes for turer
på fjorden og oppdrag. Geir Hardeng v/
Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd. takkes for
oppdrag og turer til Rauer, Fredrikstad, samt
kommentarer til manus.
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Vedlegg - innsamlet materiale
Angivelser av alle refererte funn er tilgjengelig
fra NLD (http://www.toyen.uio.no/botanisk/
lavherb.htm). Nummeret angitt i klammeparentes
referer til journalnummeret i Naturhistorisk
museum, Oslo (O) eller Naturhistorisk museum,
Bergen (BG). Egne innsamlinger er angitt med
initialene BPL, øvrige med minimum etternavn
og initialene på fornavn. Opplysninger i
hakeparentes [ ] er beregnede opplysninger, lagt
til senere. Omphalina er belagt både i sopp- og
lavherbariet. Kollekter i soppherbariet er angitt
som O-F, mens lavherbariet er angitt som O-L.
SPRIKESKJEGG Bryoria nadvornikiana
Askim, Vittenberg, nordvest for (Åsermarka),
UTM(WGS84): PM 231 150, 130 m o.h., På
tørre grangreiner, døende gran i gammel skog,
27.06.2000, BPL/Arneberg, Ellen bpl-L7202
<Note: Sprikende, buskaktig utsperret. To eks.
sett> (O-L77932).
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Rømskog, Store Sundsvann nordsiden,
UTM(WGS84): PM 604 307, 300 m o.h., På
grangreiner, overgangen gran- og furuskog,
23.09.2000, BPL bpl-L7624 <Note: På tre
trær> (O-L78354).
KYSTBRUNBEGER Cladonia asahinae
Aremark, Skrikebekken, nord for, UTM(ED50):
PL 572 789, 115 m o.h., Blant mose på jord,
29.11.1997, BPL bpl-L2946 - Det. BPL 2001
(O-L31432).
Askim, Skansehytta, sør for, UTM(WGS84): PM
231 128, 200 m o.h., Blant mose på berg,
furuskog, 06.07.1999, BPL bpl-L5458 - Det.
BPL 2001 (O-L43418).
Fredrikstad, Rauer vestsiden, UTM(WGS84): NL
963 674, 5 m o.h., Over mose og humus på
steinblokk, 14.07.2000, BPL bpl-L7325
<Note: TLC 13/1-2001: FPC, rangiformic>
(O-L78056).
Halden, Nybøle nord, UTM(WGS84): PL 488
518, 140 m o.h., Blant mose på berg med tynt
humuslag, 05.02.2000, BPL bpl-L6389 (OL44351).
Hobøl, Gaukestua, UTM(ED50): PM 098 062,
155 m o.h., På råhumus på berg, 26.04.1997,
BPL bpl-L1224 - Det. BPL 2001 (O-L29705).
Moss, Vannum, 1 km NØ for, UTM(ED50): NL
996 923, 40 m o.h., På marken, 11.10.1997,
BPL bpl-L2464 - Det. BPL 2001 (O-L30950).
Sarpsborg, Ramstad, UTM(WGS84): PL 133
792, 45 m o.h., På berg med humuslag,
13.06.1999, BPL bpl-L5242 - Det. BPL 2001
(O-L43202).
Skiptvet, Jonsrudåsen, vest for, UTM(WGS84):
PL 201 984, 175 m o.h., På berg med
humuslag, 16.06.2001, BPL bpl-L8160
<Note: TLC 10/20, 22.06.2001: FPC, TLC
29/5, 22.01.2002: FPC, rangiformic> (OL105556).
Våler, Kåbøl, UTM(WGS84): PL 039 967, 45 m
o.h., Blant mose på berg med tynt humuslag,
2001.04.08, BPL bpl-L7808 <Note: TLC 8/

27

NATUR I ØSTFOLD 20(1/2) 2001

11, 01.05.2001: FPC, rangiformic> (OL105211).
SMÅTREVLELAV Cladonia cariosa
Hobøl, Smaalenene: Tomter, [UTM(ED50): PM
12-13 14-15], [55-85 m o.h.], 08.09.1905,
Lynge, B. (O-L44425).
KRITTSKJELL Cladonia macrophyllodes
Askim, Oraug, vest for, UTM(WGS84): PM
1949 0501, 55 m o.h., I bratt sildreberg med
tynt humuslag, 01.08.2000, BPL/Wergeland
Krog, Ola bpl-L7416 <Note: TLC 2/17, 27/12001: FPC, atranorin. Det. Einar Timdal> (OL78146).
Spydeberg, Nordby, nord for, øst i lita vik,
UTM(WGS84): PM 189 052, 60 m o.h., Over
mose i nordvestvendt sildreberg, 29.08.2001,
BPL bpl-L8580 <Note: Conf. E. Timdal. TLC
20/3, 18.09.2001: Atranorin, FPC> (OL105973).
KALKBEGER Cladonia pocillum
Hvaler, Sauholmen, UTM(WGS84): PL 071 493,
5 m o.h., Over mose på skjellsandtørrbakke,
1999.07.16, BPL bpl-L5529, bpl-L5533 - Det.
Tønsberg, T. 2000 (O-L43490, O-L43494).
Hvaler, Sandholmen, Vesterøy, UTM(WGS84):
PL 069 497, 10 m o.h., Over mose på
skjellsandtørrbakke, 2000.06.03, BPL bplL7112 <Note: TLC 9/1-2001: FPC> (OL77847).
Hvaler, Tisler sørøst, UTM(WGS84): PL 127
394, 5 m o.h., På skjellsandtørrbakke,
2000.08.12, BPL bpl-L7458 (O-L78188).
Hvaler, Akerøya v/Akerøytjernet øst (Akerøya
naturreservat), UTM(WGS84): PL 084 462, 5
m o.h., Over mose på skjellsandbanke,
12.05.2001, BPL bpl-L7956 (O-L105354),
bpl-L7958 (O-L105356).
Hvaler, Akerøya vest (Akerøya naturreservat),
UTM(WGS84): PL 075 467, 5 m o.h., Over
mose på skjellsandtørrbakke, 12.05.2001, BPL
bpl-L7960 (O-L105358).
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Hvaler, Landfastodden, UTM(WGS84): PL 109
468, 5 m o.h., Over mose på
skjellsandtørrbakke, 15.07.2001, BPL bplL8326 (O-L105722).
Rygge, Stangarholmen østsiden, UTM(WGS84):
NL 943 805, 5 m o.h., Over mose på
skjellsandtørrbakke, 19.07.1999, BPL bplL5575, bpl-L5576, bpl-L5577 - Det.
Tønsberg, T. 2000 (O-L43536, O-L43537, OL43538).
FINGERGLYE Collema cristatum
Fredrikstad, Rauer, Paradisbukta sør,
UTM(WGS84): NL 970 683, 3 m o.h., På
rombeporfyrkonglomerat, 15.07.2000, BPL
bpl-L7338 <Note: Conf. Einar Timdal> (OL78069).
Dermatocarpon bachmannii
Aremark, Holt østre, UTM(ED50): PL 508 729,
110 m o.h., På sildreberg i åkerlandskap,
30.06.1998, BPL bpl-L3958 - Rev.
Heidmarsson, S. 1999 (O-L35518), (OL35521).
Eidsberg, Lekum, UTM(ED50): PM 273 006, 50
m o.h., På berg i Lekumelvas flomsone i
fossen, 17.08.1996, BPL bpl-L546 - Rev.
Heidmarsson, S. 1999 (O-L23326).
Eidsberg, Sletta, vest for, UTM(ED50): PL
269 961, 35 m o.h., På berg i Glommas
flomsone, 05.10.1997, BPL bpl-L2388 - Det.
Heidmarsson, S. 1998 (O-L30874).
Eidsberg, Lysakermoa, UTM(ED50): PL 276
979, [30 m o.h.], På vestvendt sildreberg,
17.03.1998, Wergeland Krog, O. <Note: Det.
S. Heidmarsson 1999> (O-L31991).
Eidsberg, river Glomma, Lysakermoa Nature
Reserve, UTM(ED50): PL 276 978, 25 m o.h.,
On periodically inundated rock near the river,
21.09.1998, Gauslaa, Y., BPL & Timdal, E.
9025 <Note: Det. S. Heidmarsson 1999> (OL33675).
Rakkestad, Røsæg, UTM(ED50): PL 264 936, 35
m o.h., På vestvendt berg ved Glomma,
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16.08.1996, BPL bpl-L531 - Det.
Heidmarsson, S. 1997 (O-L23311).
Rakkestad, Røsæg, UTM(ED50): PL 264 936, 35
m o.h., På stein i flommarkseng i Glommas
flomsone, 16.08.1996, BPL bpl-L533 - Rev.
Heidmarsson, S. 1999 (O-L23313).
Rakkestad, Krosby (Gapestadfossen),
UTM(ED50): PL 273 909, 45 m o.h., På berg
i elvas flomsone (fossen), 18.08.1996, BPL
bpl-L655 - Det. Heidmarsson, S. 1997 (OL23318).
Rakkestad, Brekke ved Glomma, UTM(ED50):
PL 261 914, 30 m o.h., På berg ved
Rakkestadelvas utløp, 18.08.1996, BPL bplL670 - Rev. Heidmarsson, S. 1997 (OL23322).
Sarpsborg, Ødegården, sør for, UTM(ED50): PL
233 835, 25 m o.h., På sildreberg i Glommas
flomsone, 05.09.1998, BPL bpl-L4305 - Rev.
Heidmarsson, S. 1999 (O-L35856).
Sarpsborg, Halvorsrud, vest for, UTM(ED50): PL
233 835, 25 m o.h., På sildreberg i Glommas
øvre flomsone, 05.09.1998, BPL bpl-L4310 Rev. Heidmarsson, S. 1999 (O-L35860).
Sarpsborg, Halvorsrud, UTM(ED50): PL 231
831, 25 m o.h., På sildreberg, 05.09.1998,
BPL bpl-L4312 - Rev. Heidmarsson, S. 1999
(O-L35862).
Sarpsborg, Bjørnland, UTM(WGS84): PL 192
799, 30 m o.h., På bratt nordvestvendt
sildreberg, 26.08.2000, BPL/Gundersen,
Guttorm/Gundersen, Helge/Trondstad, Inger
Kristin K. bpl-L7527 (O-L78257).
Skiptvet, Vidnes, UTM(ED50): PL 234 914, 35
m o.h., På berg i Vidnesåas utløp, 17.08.1996,
BPL bpl-L568 - Rev. Heidmarsson, S. 1999
(O-L23328).
Skiptvet, Bråtenes, sør for, UTM(ED50): PL 244
916, 30 m o.h., På sørvestvendt sildreberg,
28.03.1998, BPL bpl-L3448 <Note: Det. S.
Heidmarsson 1999> (O-L31933).
Skiptvet, Bråtenes, sør for, UTM(ED50): PL 244
916, 30 m o.h., På sørvestvendt sildreberg,
28.03.1998, BPL bpl-L3449 - Det.
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Heidmarsson, S. 1998 (O-L31934).
Dermatocarpon deminuens
Marker, Kroksund østsiden, UTM(WGS84): PM
460 118, 118 m o.h., På berg som jevnlig er
under vann (Rødnessjøen), 27.08.2000, BPL
bpl-L7534 (O-L78264).
Moss, the island Bile., UTM(ED50): NL 92
97, 5 m o.h., 17.06.1983, Timdal, E. 3817 (OL27336).
Moss, Breidbukta (Søndre Jeløy
landskapsvernområde, UTM(ED50): NL 910
879, 5 m o.h., På sildreberg,
rombeporfyrkonglomerat, 28.11.1998, BPL
bpl-L4770 - Rev. Heidmarsson, S. 1999 (OL36303).
Rakkestad, Rakkestadelva, N of Krossby,
UTM(WGS84): PL 27 90, 60 m o.h., On rock
in stream, 14.09.1996, BPL/Timdal, E. 8552 Det. Heidmarsson, S. 1998 (O-L24746).
Rygge, c. 400 m NNE of Sildebogen,
UTM(ED50): NL 978 783, 5 m o.h.,
20.02.1983, Timdal, E. 3798 (O-L27337).
Sarpsborg, Bjørnland, UTM(WGS84): PL 192
799, 30 m o.h., På bratt nordvestvendt
sildreberg, 26.08.2000, BPL/Gundersen,
Guttorm/Gundersen, Helge/Trondstad, Inger
Kristin K. bpl-L7528 (O-L78258), usikker
bestemmelse.
Skiptvet, Vidnes, UTM(ED50): PL 234 914, 35
m o.h., På berg i Vidnesåas flomsone ved
utløpet, 17.08.1996, BPL bpl-L566 - Det.
Heidmarsson, S. 1998 (O-L23327).
Dermatocarpon meiophyllizum
Pr. 1. februar 2002 var det 29 innsamlinger fra 9
kommuner og 25 lokaliteter, vesentlig langs
Glomma fra Askim til Sarpsborg. Se Norsk
Lavdatabase for liste over samtlige funn.
SMÅFILTLAV Fuscopannaria leucophaea
Hobøl, Tomter, [UTM(ED50): PM 12-13 14-15],
[55-85 m o.h.], 08.09.1905, Lynge, B. (OL55040).
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Leptogium plicatile
Fredrikstad, Kongsten festning, utenfor
vestmuren, UTM(ED50): PL 122 639, 15 m
o.h., På sildreberg, 07.02.1998, BPL bplL3197 - Det. Jørgensen, P.M. 1999 (OL31682), usikker bestemmelse.
Fredrikstad, Rauer, Paradisbukta,
UTM(WGS84): NL 970 684, 5 m o.h., På
rombeporfyrkonglomerat, 26.05.1999, BPL
bpl-L5101 <Note: Det. Einar Timdal> (OL43062), usikker bestemmelse.
Fredrikstad, Rauer v/Bogen, UTM(WGS84): NL
964 662, 15 m o.h., På sement, 23.06.1999,
BPL bpl-L5269 (O-L43229).
Fredrikstad, Rauer øst, UTM(WGS84): NL 969
675, 35 m o.h., På skyggefull bergvegg,
02.07.1999, BPL bpl-L5379 <Note: Conf.
Einar Timdal> (O-L43339).
Fredrikstad, Rauer, vest for skytebanen,
UTM(WGS84): NL 968 688, 5 m o.h., På
sildreberg av rombeporfyrkonglomerat,
15.07.2000, BPL bpl-L7327 (O-L78058).
Halden, Gyldenløve fort nordsiden,
UTM(ED50): PL 377 562, 100 m o.h., På
steinmur, 12.09.1998, BPL bpl-L4352 (OL35901).
Halden, Gyldenløve fort østsiden, UTM(ED50):
PL 377 562, 100 m o.h., På steinmur,
12.09.1998, BPL bpl-L4353 (O-L35902).
Halden, Gyldenløve fort sørsiden, UTM(ED50):
PL 378 562, 100 m o.h., På sildreberg,
12.09.1998, BPL bpl-L4361 (O-L35910), bplL4362 <Note: Det. E. Timdal> (O-L35911).
Halden, Brekke sluse, UTM(WGS84): PL 462
593, 85 m o.h., På sementfuger, 30.07.2000,
BPL bpl-L7381 (O-L78112).
Marker, Løvik, nord for, UTM(ED50): PL 595
792, 110 m o.h., På rikere sildreberg,
30.08.1998, BPL bpl-L4286 <Note: Det. E.
Timdal> (O-L35840).
Moss, Kolabotn, vest for, UTM(ED50): NL 932
980, 4 m o.h., På porfyr, 11.05.1997, BPL bplL1326b <Note: Det. Timdal, E.> (O-L29809).
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Moss, Kippenes, UTM(ED50): NL 949 955, 10
m o.h., På rombeporfyrkonglomerat,
06.09.1998, BPL bpl-L4333 (O-L35882).
Rakkestad, Brekke v/Glomma, UTM(ED50): PL
261 914, 30 m o.h., På berg v/Rakkestadelvas
utløp i Glommas flomsone, 18.08.1996, BPL
bpl-L668 (O-L24157).
Rakkestad, Brekke, nordsiden av Rakkestadelvas
utløp, UTM(ED50): PL 262 914, 30 m o.h.,
På sildreberg, oversildres av næringsrikt vann,
03.04.1998, BPL bpl-L3485 (O-L32728).
Rakkestad, Smittil, sørvest for, UTM(WGS84):
PL 2599 9130, 30 m o.h., På sørvendt
sildreberg, 28.09.2001, BPL bpl-L8764 (OL106160).
Rakkestad, Smittil, øst for, UTM(WGS84): PL
2594 9168, 30 m o.h., I sildreberg, oversildres
jevnlig med næringsrikt vann, 28.09.2001,
BPL bpl-L8771 (O-L106167).
Råde, Vesle Sletter naturreservat sør,
UTM(WGS84): NL 9482 7411, 3 m o.h., På
slakt sildreberg av rombeporfyrkonglomerat,
29.09.2001, BPL bpl-L8778 (O-L106174).
Råde, Vesle Sletter naturreservat nord,
UTM(WGS84): NL 9492 7428, 3 m o.h., På
slakt sildreberg av rombeporfyrkonglomerat,
29.09.2001, BPL bpl-L8786 (O-L106182).
Leptogium schraderi
Hvaler, Akerøya sørøst, UTM(WGS84): PL 084
467, 15 m o.h., På skjellsandtørrbakke,
11.05.2001, BPL bpl-L7948 <Note: Jfr.
skjellsandbanke nr. 8 hos Eilertsen 1991,
Sommerfeltia 12> (O-L105346), 12.05.2001,
BPL bpl-L7988 (O-L105386).
Hvaler, Akerøya nordvest (Akerøya
naturreservat), UTM(WGS84): PL 078 473, 5
m o.h., Blant mose på skjellsandbanke,
13.05.2001, BPL bpl-L8006 (O-L105403).
”STIFTHINNELAV” Leptogium teretiusculum
Aremark, Lajordet, UTM(WGS84): PL 5723
7398, 130 m o.h., På spisslønn Acer
platanoides, tuntre på fraflyttet plass,
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11.08.2001, BPL bpl-L8488 <Note: Fin vital
forekomst> (O-L105881).
Aremark, Lundehøgda nord, UTM(WGS84): PL
5364 7733, 210 m o.h., På gammel osp
Populus tremula i eldre granskog,
25..11.2001, BPL bpl-L9016 <Note: Fin
forekomst på ett tre> (O-L106411).
Eidsberg, Dal, UTM(WGS84): PM 380 084, 160
m o.h., På spisslønnbark, hage, 13.07.1999,
BPL bpl-L5507 <Note: Conf. Einar Timdal>
(O-L43467).
Fredrikstad, Rauer, nordøst for toppen,
UTM(WGS84): NL 968 679, 35 m o.h., På
ask (Fraxinus excelsior), 26.05.1999, BPL
bpl-L5112 (O-L43073).
Fredrikstad, Rauer østsiden, UTM(WGS84): NL
968 667, 30 m o.h., På eksponert
rombeporfyrkonglomerat, 03.07.1999, BPL
bpl-L5412 - Det. Jørgensen, P.M. (O-L43372).
Hvaler, Spjærøy, Spjær Church, UTM(ED50): PL
09 51, 20 m o.h., On Fraxinus excelsior, base
of trunk, 10.07.1990, Tønsberg, T. 13244
(BG-L21826).
Moss, Grind, nord for, langs nordsiden av veien,
UTM(WGS84): PL 005 939, 30 m o.h., På
spisslønn Acer platanoides, 12.06.2001, BPL
bpl-L8143 (O-L105539).
Rømskog, Kattebuheia øst, UTM(WGS84): PM
554 249, 210 m o.h., På stammebasis av
ospehøystubbe, 25.07.1999, BPL bpl-L5633 Det. BPL 2001 (O-L43594).
Rømskog, Mellomsaga, UTM(WGS84): PM 553
256, 175 m o.h., På ask i småskalig
kulturlandskap, 25.07.1999, BPL bpl-L5662
<Note: Conf. Einar Timdal> (O-L43623).
Rømskog, Haglebråtahøgda nord,
UTM(WGS84): PM 6141 1871, 240 m o.h.,
På osp Populus tremula i nordøstvendt
granskog, hogstkl. V, 14.10.2001, BPL bplL8897 <Note: Rikelig på ett tre> (OL106292).
Spydeberg, Lystad, sør for, UTM(WGS84): PM
164 168, 170 m o.h., På stor ask, tun v/
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fraflyttet plass, 19.01.2000, BPL bpl-L6321
<Note: Sparsom forekomst ved basis på
sørsiden av treet> (O-L44283).
Våler, Ravnåsen nordøst, UTM(WGS84): PM
032 008, 70 m o.h., På ospehøystubbe,
hogstflate, 11.09.1999, BPL bpl-L5929 (OL43891).
Trøgstad, Nordre Nes, UTM(WGS84): PM 398
144, 155 m o.h., På askestamme Fraxinus
excelsior, tun, 26.05.2001, BPL/Eide, Bo bplL8097 (O-L105493).
Trøgstad, Foksen sør, UTM(WGS84): PM 3107
2510, 275 m o.h., På ospebark Populus
tremula, gammelt tre i kanten av hogstflate,
06.10.2001, Løfall, Bjørn Petter bpl-L8835
(O-L106230).
TORVNAVLESOPP Omphalina ericetorum
Aremark, Skromleholmene i Store Le, midtre
holme., 1984.05.26, Gulden, Gro 11/84 Conf. Høiland, Klaus 16.4.1988 <Note: +
Botrydina, Chemotype B (KH)> (O-F87494).
Aremark, Dødhaug, sør for, UTM(WGS84): PL
547 595, 140 m o.h., Blant mose og på
morken bartrestamme, 08.09.2001, BPL bplL8659 <Note: Conf. G. Gulden> (OL106056).
Aremark, Strøm, vest for, UTM(WGS84): PL
5130 7725, 130 m o.h., På morken furulåg,
fattig furuskog, 25.11.2001, BPL bpl-L9003
(O-L106398).
Fredrikstad, Torsnes. på sterkt mosegrodd
stubbe., 1981.05.17, Weholt, Øyvind - Det.
Gulden, Gro <Note: Brev fra finner og notater
av GG vedlagt. Chemotype B (KH)> (OF87497).
Fredrikstad, Engelsviken., 1957.05.19, Eftestøl,
Liv; Eftestøl, Arne - Det. Stordal, Jens <Note:
Chemotype A (KH)> (O-F87499).
Marker, Løvik, nordøst for, UTM(WGS84): PL
602 794, 140 m, På jord i kjørespor,
hogstflate, 09.09.2001, BPL bpl-L8695 (OL106092).
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Marker, Slottåsen, nord for, UTM(WGS84): PL
6007 8096, 175 m o.h., På berg med
humuslag, fattig, ung furuskog, 2001.09.09,
BPL bpl-L8701 (O-L106098).
Moss, Jeløya. on rotten spruce stump., Picea
abies, 1972.05.28, Gulden, Gro - Conf.
Høiland, Klaus 16.4.1988 <Note: + Botrydina,
Chemotype B (KH)> (O-F87496).
Skiptvet, Kvisleråsen, vest for, UTM(WGS84):
PL 187 992, 175 m, På torv i kjørespor,
01.07.2001, BPL bpl-L8258 <Note: Conf. G.
Gulden 15.01.2002> (O-L105654).
Våler, Kåbbøl (Kobbel). I Sphagnum.,
UTM(ED50): PL 04 97, 1956.07.01, Stordal,
Jens 10483 - Conf. Høiland, Klaus 16.4.1988
<Note: Chemotype A (KH).> (O-F5007).
Våler, Tjernsrød, øst for, UTM(WGS84): PL 123
921, 90 m o.h., På mose og torv i kjørespor på
hogstflate, 14.09.2001, BPL bpl-L8730 (OL106126).
DVERGNAVLESOPP Omphalina grisella
Aremark, Sund, UTM(WGS84): PL 526 591,
145 m o.h., På berg med humuslag/
mosedekke, fattig furuskog, 08.09.2001, BPL
bpl-L8671 <Note: Conf. G. Gulden
11.9.2001> (O-L106068).
Rømskog, Vestre Rømungen sørsiden,
UTM(WGS84): PM 5601 1486, 160 m o.h.,
På berg med humuslag, 13.10.2001, BPL bplL8859 <Note: Conf. G. Gulden 15.01.2002>
(O-L106254).
RAUDBERGLAV Xanthoria elegans
Rakkestad, Holtet, UTM(WGS84): PL 417 794,
130 m o.h., På rivingsavfall av betong (fra
fjøs?), lagt i røys, 02.07.2000, BPL bpl-L7224
(O-L77954).
Rygge, Dramstad, UTM(WGS84): NL 974 867,
30 m o.h., På stort betongrør i smal skogkant,
29.04.2000, BPL bpl-L6865 <Note: Conf.
Einar Timdal> (O-L77601).
Hvaler, Landfastodden, UTM(WGS84): PL 109
468, 5 m o.h., På +/- horisontalt berg omgitt
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av skjellsandtørrbakker, 15.07.2001, BPL bplL8327 <Note: Conf. E. Timdal 14.08.2001>
(O-L105723).
DVERGMESSINGLAV Xanthoria fulva
Askim, Askim kirke, UTM(ED50): PM 218 080,
140 m o.h., På meget stor ask på kirkegården,
03.08.1996, BPL bpl-L510 <Note: Det. Louise
Lindblom 2002> (O-L24016).
KALKMESSINGLAV Xanthoria sorediata
Fredrikstad, Rauer vestsiden, UTM(WGS84): NL
962 669, 15 m o.h., På sildreberg av
rombeporfyrkonglomerat, 14.07.2000, BPL/
Båtvik, Jan Ingar I. bpl-L7324 (O-L78055).
Fredrikstad, Rauer, Paradisbukta sør,
UTM(WGS84): NL 970 683, 3 m o.h., På
rombeporfyrkonglomerat, 15.07.2000, BPL
bpl-L7342 (O-L78073).
Hvaler, Skipstadkilen, nord for, UTM(WGS84):
PL 110 474, 10 m o.h., På sildreberg nedenfor
skjellsandbanke, 25.06.2000, BPL bpl-L7178
(O-L77908).
Hvaler, Akerøya v/Akerøytjernet NØ (Akerøya
naturreservat), UTM(WGS84): PL 084 463,
10 m o.h., På små flekker med sildreberg
mellom skjellsandtørrbakker, 12.05.2001,
BPL bpl-L7951 (O-L105349).
Hvaler, Akerøya sørøst, UTM(WGS84): PL 085
466, 15 m o.h., På fattig sildreberg omgitt av
skjellsandbanker, 12.05.2001, BPL bpl-L7995
(O-L105392).
Hvaler, Akerøya nordvest (Akerøya
naturreservat), UTM(WGS84): PL 078 473, 5
m o.h., På sildreberg nedenfor
skjellsandbanke, 2001.05.13, BPL bpl-L8007
(O-L105404).
Moss, Alfheim, nordøst for (Jeløya),
UTM(WGS84): NL 926 951, 5 m o.h, På
eksponert sildre-/strandberg av
Ringerikssandstein, 08.06.2000, BPL/
Wergeland Krog, Ola bpl-L7124 (O-L77858).
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Pettersen, M. 2001. Forekomst av islom, Gavia immer og gulnebblom G. adamsii i Østfold.
Natur i Østfold 20(1/2): 33-37.
Islom og gulnebblom er de største lomene som forekommer langs Østfoldkysten, de har
nordlig utbredelse og forekommer i vårt fylke nesten bare i forbindelse med trekk og overvintring. For begge artene foreligger det mindre enn 20 funn fra Østfold. Disse blir presentert her med fullstendige oversikter og kart som viser funnstedene.
Magne Pettersen, J.L. Johannessensgate 33, 1636 Gamle Fredrikstad. E-post:
magne.pettersen@c2i.net

Islom og Gulnebblom må ansees å være sjeldent
forekommende arter i Østfold med 20 henholdsvis
14 godkjente funn pr. 01.01.2002. Den beste tiden
å se disse imponerende fuglene er under
vårtrekket i mai og høsttrekket i oktober. Ved en
god sjøfugllokalitet langs kysten er sjansen for å
se disse artene best, men funn forligger også fra
indre deler av fylket.
Islom
Islomen hekker i et bredt belte tvers over de
nordlige delene av Nord-Amerika, på Grønland
og Island. Den totale bestanden er estimert til noen
hundretusen par. På Island regner man med at
bestanden ligger på rundt 200 par. Den eldste
kjente ringmerkede Islomen ble 8 år, men trolig
kan arten bli opp mot 20 år. Regner man med
ungfugler bør den Islandske populasjonen være
1000-2000 fugl. Den totale overvintringspopulasjonen i europeiske farvann antas å ligge
på 5000-7000 individer, med den norske
vestkysten som et av hovedområdene En stor del
av de Islandske fuglene overvintrer lokalt, noe
som betyr at flerparten av de, i Europa,
overvintrende fuglene kommer fra den
grønlandske, og trolig også den øst-kanadiske
populasjonen.
Det foreligger ingen gjenfunn i Europa av

Fig. 1. Voksen islom G.immer i full sommerdrakt.
Foto:Magne Pettersen, Island juni 1999.

ringmerkede fugler fra Grønland eller Amerika,
men en fugl skutt på Island 1968 hadde steiner i
kråsen som ikke var av vulkansk bergart, og trolig
stammet fra Grønland. I et annet individ fra
Færøyene 1860 ble det funnet eskimopilspisser.
Disse funn er med på å underbygge beviset for at
islommer fra Grønland, og trolig også østlige
Kanada trekker østover i Atlanteren på høsten
(Jonsson & Tysse 1992). Foruten på Island har
islomen hekket i Skottland 1970 (Cramp &
Simmons 1977). Om denne hekkingen ble
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gjennomført av et rent islompar eller et
blandingspar med islom x storlom er de senere
år blitt diskutert. Det foreligger flere funn av
hekkinger med blandingspar fra Skottland etter
1970 (Ogilvie 1999). Observasjoner av
blandingspar som har gått til hekking foreligger
også fra Bjørnøya (Bangjord i brev).
Hekkeindikasjoner er gjordt ved et par tilfeller
på Spitsbergen (Bangjord 1999).
Arten observeres tilfeldig i hekketiden i
gunstig biotop i Finnmark, men ingen konstatert
hekking foreligger. Det sikreste står å lese i
Collett`s Norges fugle (1921) ”Det angives ved
enkelte leiligheder at være fundet rugende
indenfor Norges grænser, men sikre bevis herfor
foreligger ikke. En mann i Gamvik, Øst Finnmark
som sagde sig meget godt at kjende islommen
fra vare andre lomarter, har forklaret, at han i
1888 eller 1889 fandt islommen rugende paa en
holme i et derværende, noget afsides liggende
vand. Det lykkedes ham med livsfare at komme
ud paa holmen, hvor han fandt redet ved
vannkanten med 3 nettopp udklækkede unger.”
Av de 60 islomene som pr. 01.01.2002 er
godkjente i LRSK arkivet for Vestfold/OsloAkershus og Østfold foreligger det funn frem til
primo juni med en svak topp i forekomsten ultimo
mai. Under høsttrekket er det funn av arten i
Oslofjorden med enkeltindivider fra medio
august, (et funn ultimo juli) med klare topper
ultimo oktober og medio november (Geir Sverre
Andersen og Frode Omland i brev). Dette
stemmer godt overens med artens trekkvaner da
islomen begynner trekket vekk fra
hekkeområdene i september og hovedmengden
voksne fugler ankommer eller trekker forbi SørVestnorge i perioden 20. oktober-10. november.
De unge fuglene ankommer noe senere (Johnsson
&Tysse 1992). Langs den svenske vestkysten sees
de aller fleste islomene på høsten, i forbindelse
med harde vinder fra vestlig sektor.
Forekomst av islom (Gavia immer) i Østfold:
Pr. 01.01.2002 foreligger det 20 godkjente funn
av islom med totalt 24 fugler i Østfold
1 ind. ved Moss 1847 (Collett 1866)
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Fig. 2. Kjente observasjoner av islom i Østfold
pr. 01.01.2002.
1 ind. skutt i Femsjøen, Halden våren 1865
(Collett 1866)
1 ind. skutt på sjøen utenfor Akerøya 28.05.1889.
Fuglen veide 4480 g. Dette tilsier at det dreier
seg om en hann (Cumming & Hardeng 1995)
1 ind. i full vinterdrakt skutt ved Onsøy
14.12.1909 (Cumming & Hardeng 1995)
3 ind Svarteberg, Asmaløy, Hvaler 06.02.1982
(Viker 1984)
1 ind. Akerøya, Hvaler 22.04.1983 (Viker 1984)
1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 23-30.01.1983
(Johansen 2001)
1 ind. Rosnesbukta, Kurefjorden, Rygge
28.09.1985 (Johansen 2001)
1 ind. N. Ovenbukt, Kurefjorden, Råde
05.10.1986 (Johansen 2001)
1 ad. Akerøya, Hvaler 15.10. 1989 (Viker 1991)
1 2K ind. Akerøya, Hvaler 26.04.1993 (Viker
1995)
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2 adulte fugler Jordnes, Store Lee, Aremark
08.05.1993 (Viker 1995)
1 ind. Akerøya, Hvaler 01.10.1995 (Frostad &
Viker 1999)
1 3K ind. Akerøya, Hvaler 09.06.1996 (Frostad
& Viker 1999)
3 ind. Stalsberget, Jeløya, Moss 24.05.1999 (Johansen 2000). Disse fuglene regnes som 2 funn
idet 1 ind. trakk sør kl.12.15 og 2 ind., også de
mot sør, kl. 13.45.
1 ind. Akerøya, Hvaler 26.05.1999 (Johansen
2000)
1 ind. Akerøya, Hvaler 25.03.2000
1 ind. 3K+ Akerøya, Hvaler 16.-23.04.2000
1 ind. 3K+ Øketangen, Grimsøy, Sarpsborg
13.05.2000
Gulnebblom
Gulnebblomen hekker langs den Russiske kysten
mot Nordishavet fra Novaja Zemlja til
Beringstredet, samt ved ishavskysten i Kanada
og Alaska. Det foreligger ingen bestandsestimater
av arten, men den antas å være ganske vanlig i
områdene øst i Russland (Cramp & Simmons
1977).
Gulnebblom er heller ikke sikkert påvist
hekkende i Norge selv om den hekker så nært på
russisk side som på Kolgujev, NV for Kanin. Det
er dog blitt gjort funn av voksne hunner i
Finnmark, som er blitt skutt eller har satt seg
fast i fiskegarn, med fullbårne egg. Dette er blitt
vanligere de senere år og en konstatert hekking
er trolig nært forestående. Arten blir også mer
vanlig observert i ferskvann sommertid.
Gulnebblomens trekk sammenfaller stort sett
samtidig med islomen og er ingensteds tallrik i
Sørskandinavia. De første voksne fuglene
ankommer i slutten av september, mens toppen
kommer i oktober. Ungfuglene har sin trekktopp
noe senere, siste halvdel av november. Dette er
fugler som følger en trekkrute fra hekkeområdene,
ned Bottenviken eller Finskebukta og videre
sørover i Østersjøen og ut til de aktuelle
overvintringsområdene i Skagerrak, Kattegat
eller Nordsjøområdet.
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Fig. 3. Juvenil gulnebblom G. adamsii. Merk at
gulnebblomene beholder sin juvenile drakt gjennom først vinteren og ikke starter mytingen før
mars-april. Foto: Greg Lasley, Texas 27. november 1993
Vårtrekket starter i slutten av april og varer til
begynnelsen av juni. Trekket kulminerer i
Danmark under første uken av mai. Forbi
Gubbaneset ved Getterön, Halland sees
gulnebblomen noe senere med en topp i perioden
06.-10.05. Disse fuglene har overvintret sammen
med smålom og følger disse på trekket over mot
Østersjøen og videre nordover. Gulnebblomene
blir, ved Gubbaneset, oftest notert før eller etter
flokker av smålom, oftest om morgenen og nær
land.
Langs Norskekysten fra norvestlandet og
videre nordover overvintrer gulnebblomen mer
tallrikt, og arten passerer under vårtrekket
Finnmark i til dels store antall mot
hekkeområdene (Jonsson og Tysse 1992).
Pr. dato er 56 fugler godkjent i LRSK arkivene
i Vestfold, Oslo/Akershus og Østfold (Geir Sverre
Andersen og Frode Omland i brev). Ut fra dette
forholdsvis lille materialet ser det ut til at
gulnebblomen trekker inn Oslofjorden noe senere
enn hva tilfellet er langs Danmark og den svenske
Vestkysten, nærmere bestemt siste halvdel av mai
da også smålomtrekket kulminerer. Ut fra det
samme materialet topper høsttrekket i Oslofjorden
seg i første halvdel av oktober.
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1 ind Akerøya, Hvaler 01.05.1986 (Viker 1987)
1 ind. Akerøya, Hvaler 25.09.1986 (Viker 1987)
1 ind. Akerøya, Hvaler 24.05.1987 (Viker 1988)
med rettelse (Frostad & Viker 1999)
1 2K Akerøya, Hvaler 05.06.1987 (Viker 1988)
1 ad. Akerøya, Hvaler 17.05.1989 (Viker 1991)
1 ind. Akerøya, Hvaler 19.05.1990 (Viker1992)
1 ind. Lyngholmen, Onsøy, Fredrikstad
20.04.1997 (Frostad & Viker 1999)
1 ind. 2K Stalsberget, Moss 24.05.1999 (Johansen 2000)

Fig. 4. Kjente observasjoner av gulnebblom i Østfold pr. 01.01.2002.

Forekomst av gulnebblom (Gavia adamsii) i
Østfold:
Pr. 01.01.2002 foreligger det 14 godkjente funn
av gulnebblom av totalt 15 individer i Østfold
1 ind. SV-Jeløy, Moss 20.05.1980 (Viker 1983)
1 ind. mellom Larkollen og Nordre Sletter, Rygge/
Råde 21.11.1981 (Viker 1983)
2 ind.Vest for Åven, sett fra sørspissen av
Larkollenneset, Rygge/Råde 16.01.1983
(Viker 1983) med rettelser (Viker 1984 og
Trond Skovdahl medd MPE 2002)
1 ind. Brattestø, Hvaler 12.03.1983 og 1 ind.
Akerøya, Hvaler 13.03.1983 gjelder høyst sannsynlig samme ind. (Viker & Ludvigsen 1986)
1 ind. Jeløy radio, Moss 29.04.1984 (Viker &
Ludvigsen 1986)
1 ind. Løpern, Hvaler 30.05.1984 (Viker &
Ludvigsen 1986)

Ubestemt islom/gulnebblom i Østfold:
01.01.2002 foreligger det 6 funn av totalt 9 fugler av ubestemte islom/gulnebblom i Østfold
2 ind. Hesteholmen, Øra, Fredrikstad 03.12.1981
(Viker 1987)
1 ind. Akerøya, Hvaler 22.10.1988 (Viker 1989)
1 adult fugl Akerøya, Hvaler 25.05.1992 (Viker
1994)
2 ind. N.Missingen, Fredrikstad 30.05.1998 (Johansen & Viker 1999)
2 ind. Arisholmen, Fredrikstad 20.04.2000 (Johansen 2001)
1 ind. Akerøya, Hvaler 17.05.2000 (Johansen
2001)
Litteratur
Bangjord,
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Takk
En spesiell takk til Frode Omland, LRSK Vestfold
og Geir Sverre Andersen LRSK Oslo/Akershus
for opplysninger om artenes forekomst i
respektive fylker, samt Per-Arne Johansen som
har stupt raskt i LRSK arkivet for Østfold ved
alle henvendelser. Geir Hardeng og Morten Viker
har som alltid vært behjelpelige.
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Strandbete Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arc. er
trolig borte fra Østfold i dag på grunn av barfrost
J. INGAR I. BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2000. Strandbete Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arc. er trolig borte fra
Østfold på grunn av barfrost. Natur i Østfold 20(1/2): 38-42.
Strandbete er i Norge fram til 2000 kjent fra til sammen syv lokaliteter, alle i Sørøst-Norge,
seks av dem i Østfold. Et feltarbeid sommeren 2001 hvor alle de kjente lokalitetene ble
oppsøkt ga ingen funn. Det ser derfor ut som om denne planten er borte fra denne delen av
landet. Fra Sørlandet har strandbete dukket opp flere steder slik at vi fortsatt har den innenfor landets grenser. Hos oss kan det se ut som de relativt strenge vintrene har frosset den ut,
i alle fall inntil videre. I en periode med mildere vintre vil den trolig etablere seg igjen.
J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. E-post: batvik@tomb.no

Det var en botanisk sensasjon i Norge da
strandbete ble oppdaget for første gang her i landet
(Lye 1991, Båtvik 1992, Engan 1994b). Dette ble
ansett som landets sjeldneste art da det faktisk
fantes bare ett eneste individ. Men dette var før
en tenkte seg muligheten av at en plante kan
oppfattes å være enda sjeldnere om den i tillegg
til bare ett individ også opptrer bare annethvert
år slik som hos fylkets eneste forekomst av rød
skogfrue Cephalanthera rubra (jf. Båtvik 2001).
Få år senere ble strandbete funnet på flere
nærliggende lokaliteter, alle i strandmiljø og
gjerne med rullestein og tang som nærmeste
naboer.
Norskekysten utpostlokalitet
Strandbete plasseres blant europeiske
havstrandsvekster, men som også er kjent i
Middelhavsområdet (Hultèn 1950:60). I
Skandinavia er den utbredt langs kysten av VestSverige og i Øst-Danmark (Hultèn 1971:164). I
Norge er arten tidligere bare kjent fra
avfallsplasser som ssp. vulgaris før altså
underarten maritima ble nyoppdaget i 1991.
I Norge er arten fram til 2000 registrert på til
sammen syv lokaliteter som en forlengelse av den
svenske utbredelsen, en i Akershus (Engan 1996)
og seks i Østfold. Funnet i Hvitsten i Akershus er
også utgått ifølge Gunnar Engan som har fulgt

med på den. I Göteborg og Bohuslän er den kjent
fra omkring 20 lokaliteter (inklusive adventive),
enkelte nær norskegrensen, og den er fredet på
øyene Rörö og Öckerö (Fries 1971:175). Ifølge
Erik Ljungstrand ved herbariet i Göteborg er
arten på frammarsj i Bohuslän slik at nye
oversikter over strandbetens utbredelse på svensk
side vil være langt mer omfattende enn hva Fries
opplevde.
Trolig borte fra Østfold
Ved de seks kjente lokalitetene i Østfold opptrådte
den med bare ett til få eksemplarer på hvert sted.
Tilfeldigheter kan ødelegge forekomstene da
lokalitetene er mer eller mindre belastet med
feriefolk. I tillegg er arten kjent for sin ustabile
opptreden. Feltarbeidet de siste to år (2000-2001)
ga negativt resultat alle steder hvor den tidligere
var kjent. Strandbete er derfor ikke kjent levende
fra Østfold i dag. Den finnes imidlertid på Koster
i Nordre Bohuslän slik at vi har godt håp om å få
den tilbake i fylket igjen.
Svak for barfrost
I tillegg til slitasje fra feriefolk og noe sauebeiting
i strandsonen, er det trolig barfrosten som for
øyeblikket har tatt knekken på strandbeten hos
oss. På grunn av dens saftige blader uten
beskyttende hårvekst fryses den lett ut. Tidligere
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Fig. 1. Strandbete er ofte lett å finne med sine mangfoldige og bladrike skudd på tross av at det bare
er ett eksemplar. Fra Sauholmen på Søndre Sandøy 16.7.1992. Foto: forf.
b.

Ikke gjenfunnet. 12.9.2001. Torunn B.
Båtvik & J. Ingar Båtvik.
2.a. Hvaler. Søndre Sandøy. 17.8.1991.
Gunnar Engan. <personlig meddelelse =
p.m.>.
b.
Søre Sandøy, tangen S f Negården, på
havstrand. 7.9.1991. Kåre Arnstein Lye
17416, Gunnar Engan, Tore Berg &
Johan Kielland-Lund. <O 43441>.
PL(E)183,431.
c.
Søndre Sandøy, tangen sør for
Nedgården, på havstrand, 0 moh.
7.9.1991. Kåre A. Lye 17416 & Gunnar
Engan. <NLH 1178>. PL(E)183,431.
d.
Intakt. 25.5.1992. Gunnar Engan.
<p.m.>.
e.
Søndre Sandøy, Sauholmen, ett stort eks.
16.7.1992. Jan Ingar Båtvik. <O
79345>. PL(E) 184,431.

kan vi tenke oss at disse saftige bladene hadde
god tiltrekningskraft på beitende dyr, slik som
hos for eksempel strandkål Crambe maritima,
men i dag er det så få beitedyr langs strendene at
denne årsak bare lokalt kan forklare dens utgang.
Strandkål er jo også blitt langt vanligere nå enn
tidligere, et forhold en gjerne setter i sammenheng
med lavt beitetrykk. Der enkeltindivider opptrer,
kunne en tenke seg muligheten for at lokale
krefter kunne påta seg ansvar for at tilfeldigheter
ikke skal ødelegge forekomsten.
Kjent utbredelse og status av strandbete i
Østfold
1.a. Fredrikstad. Kråkerøy, Randholmen,
sørøstodden, ett eks. mellom steiner på
grov steinstrand. 10.8.1998. Jan Ingar
Båtvik 240 & Line Kristine Steigen. <O
237385>. PL(W) 085,589.
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Ikke gjenfunnet 23.5.1998. Gunnar
Engan/ØBF.
Litt.: A:
Arten ble funnet som ny for
Norge i 1991. Bare ett eksemplar er
kjent slik at dette er for tiden Norges
mest sjeldne plante. Den er trolig
kommet med havstrømmene fra
svenskekysten. Usikkert om den
overlever da den er utsatt for slitasje i
forbindelse med sommerhusaktiviteter
(Lye 1991:26).
B: En stor plante på overgangen mellom
slitasjeutsatt sandstrand og en
grovsteinet tangvoll på vestsida av
Sauholmen (Engan 1993:31).
C: Funnet i kanten av en sandstrand på
Søndre Sandøy (Engan 1994a:41,45).
D: Søndre Sandøy, Sauholmen, 1992,
PL(W) 183,429 (Engan 1996:13).
3.a. Hvaler. Vesterøy, Guttormsvauven, helt
Ø i sandstranda mot knausen.
27.6.1995. Gunnar Engan. <p.m., O>.
PL(W) 059,509.
b.
Fotografert 1.7.1995. Gunnar Engan
<p.m.>.
c.
Ettersøkt flere ganger senere uten å
gjenfinne arten her. Gunnar Engan.
<p.m.>.
Litt.: A:
Vesterøy, Guttormsvauen, 1995,
PL(W) 059,509 (Engan 1996:13).
B: Guttormsvauven. På sandstranden lengst
ute, 29.7.1995 (Berg 1996:91).
C: Guttormsvågen, vestsida, ca 100 m
utenfor innerste del av vågen (Lye
1996:5).
D: Guttormsvauven (Stabbetorp m.fl.
1997:49).
4.a. Hvaler. Asmaløy, Landfastodden, tre
individer hvorav 2 rosetter og en fertil.
23.9.1995. Gunnar Engan. <p.m.>.
b.
En plante i 1998. Gunnar Engan.
<p.m.>.
c.
Ikke gjenfunnet. 12.9.2001 Torunn B.
Båtvik & J. Ingar Båtvik.

Strandbete i Østfold

Litt.: Hvaler, Asmaløy, Landfastodden, 1995,
PL(W) 109,467 (Engan 1996:13).
5.a. Hvaler. Akerøy. 1995. Gunnar Engan.
<p.m.>.
Litt.: A:
Hvaler. Akerøy, 1995, PL(W)
080,466 (Engan 1996:13).
B: På selve stranden sør for kløften S for
Reduten, en ung bladrosett, 30.7.1995
(Berg 1996:91).
C: Akerøya (Båtvik 1996b:254).
b.
Ikke gjenfunnet. 1998. Gunnar Engan.
<p.m.>.
6.a. Hvaler. Søndre Sandøy, Gjølertangen.
Ett stort eks. i tangvoll på
rullesteinsstrand i ei lita vik vest for
tangen. 31.8.1998. Gunnar Engan &
Bjørn Petter Løfall. <O>.
b.
Ikke gjenfunnet. 1.6.2001 Torunn B.
Båtvik & J. Ingar Båtvik.

f.

Kommer trolig tilbake til Østfold
Strandbete ser altså ut til å være borte fra SørøstNorge. På Sørlandet ser det imidlertid ut til at
den har fått et brukbart fotfeste, både ved
Tvedestrand (Often & Svalheim 2001) og på Lista
(Oddvar Pedersen pers. medd.). Her møter den
et enda bedre vinterklima enn hva vi kan tilby
den i Østfold. Sammen med fortsatt opphør av
strandbeiting fra husdyr, noe som gjelder både
på Sør- og Østlandet, bør den ha brukbare
muligheter for å spre seg langs våre kyster,
sannsynligvis også til Østfold igjen da det jo ikke
er langt til Koster hvor den fortsatt finnes.
Vinterfrost kan vi imidlertid ikke gjøre så mye
med, men i en periode med mildere vintre, bør
arten igjen kunne finnes langs våre svaberg og
steinstrender.
Litteratur
Berg, T. 1996. 24.-30. juli. Sommerekskursjonen
til Søndre Østfold. Blyttia 54(2): 88-92.
Båtvik, J.I.I. 1992. Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter i Østfold. Oversikt over
utvalgte arter med lokalitetsangivelser og
litteraturreferanser. Fylkesmannen i Østfold,
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Fig. 2. Kartet viser den tidligere kjente utbredelsen av strandbete i Østfold.
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Fig. 3. For å unngå selvpollinering blomstrer de
ulike kjønnene i blomsten til ulik tid. Her ses
strandbeteblomster i sitt hannlige stadium. Fra
Sauholmen på Søndre Sandøy 16.7.1992. Foto:
forf.
miljøvernavd., rapp. 6-1992: 1-261.
Båtvik, J.I.I. 1996. Verdifulle kulturlandskap i
Østfold. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd.
og landbruksavd., rapp. 9-1996: 1-712 (CarexBioprint, august 1996).
Båtvik, J.I.I. 2001. Rød skogfrue Cephalanthera
rubra (L.) L.C.M.Rich. endelig påvist i Østfold. Blyttia 59(1): 37-39.
Engan, G. 1993. Botaniske verneverdier i sørøstre Hvaler. Hovedoppg. ved Inst. for biologi
og naturforvaltning. Norges Landbrukshøgskole, Ås. 157 s. + kart + vedl. med artslister,
67 s.
Engan, G. 1994a. Botaniske verneverdier i sørøstre Hvaler. Natur i Østfold suppl. 3: 41-46.
Engan, G. 1994b. Beta vulgaris sp. maritima,
funnet spontan i Norge. Blyttia 52: 39-42.
Engan, G. 1996. Trua og sårbare karplanter ved
Oslofjorden ”Oslofjord-verneplanen”. NIJOS,
Ås. 84 s. Upubl.
Fries, H. 1971. Göteborg och Bohus läns
fanerogamer och ormbunkar. Bohusläningens
AB, Uddevalla. 453 s.
Lye, K.A. 1991. Utryddete og akutt truete plantearter i Norge. Naturforvaltning, informasjons-

Fig. 4. Slik ser blomstene hos strandbete ut i sitt
hunnlige stadium. Fra Sauholmen på Søndre
Sandøy 16.7.1992. Foto: forf.

møte 4.-5. nov. 1991. St. fagtj. for landbr. 23:
18-51. NLH.
Lye, K.A. 1996. Botaniske verneverdier i den
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Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2000,
nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen
(LRSK)
PER-ARNE JOHANSEN

Johansen, P.-A. 2001. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m 2000. –nytt fra den lokale
rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 20(1/2): 43-62.
Av sjeldne arter og underarter som blir presentert her er bl.a. hele 7 førstegangsfunnfor
fylket. Disse er: Brudeand Aix sponsa, hjelmfiskand Lophodytes cucullatus, triel Burhinus
oedicnemus, sibirlo Pluvialis fulva, rustsnipe Tryngites subruficollis, sumpsanger Locustella,
luscinonides, og et eldre førstegangsfunn av underarten islandsrødstilk Tringa totanus robusta.
Andre sjeldne fugler observert var: Andre funn av den grønlanske underarten av tundragås ,
Anser albifrons flavirostris, funn nr. 2 av dverggås Anser erythropus, føste hekkefunn av
hvitkinngås Branta leucopsis, funn nr. 3 og 4 av enghauk Circus pygarus, funn nr 4 og 5 av
aftenfalk Falco vespertinus, første hekkefunn av åkerrikse Crex crex siden 1969, misslykket
hekking av avosett Recurvirostra avosetta, funn nr. 5 av hvitbrystlo Charadrius alexandrinus,
andre funn av alaskasnipe Calidris melanotos, femte funn av tereksnipe Xenus cinereus,
funn nr. 7 av snøugle Nyctea scandiaca etter 1974, funn nr. 4-5-6 av tartarpiplerke Anthus
richardi, sjette funn av elvesanger Locustella fluviatilis, funn nr. 6 av trostesanger
Acrocephalus arundinaceus, femte funn av fuglekongesanger Phylloscopus proregulus, andre funn av rosenvarsler Lanius minor, og funn nr. 4 av rosenstær Sturnus roseus.
Per-Arne Johansen, Buskogen 2. 1675 Kråkerøy. E-post: pe-johan@online.no

Komiteens sammensetning 2000
Komiten har bestått av følgende medlemmer:
Rune Botnermyr, Moss, Stein Engebretsen,
Fredrikstad og Tommy Andre Andersen,
Fredrikstad. Per-Arne Johansen, Fredrikstad har
fungert som sekretær.
Behandlinger i 2000
Det har blitt avholdt 2 behandlingsmøter hvor 160
saker er vurdert. 7 artsbeskrivelser var av en slik
karakter at andre arter ikke kunne utelukkes, og
er derfor underkjent. NSKF har behandlet 25
saker. Her ble 5 saker underkjent. Se ikke
godkjente observasjoner etter artsgjennomgangen.
Flere andre interessante observasjoner ble gjort
i 2000, men beskrivelser er ikke mottatt.
Fugleåret 2000
Det første året på det nye sekelet skulle vise seg å
bli et av de beste år noensinne når det gjelder

sjeldenheter i fylket. Hele 7 førstegangsfunn ble
registrert og godkjent. Disse funnene er:
Brudeand Aix sponsa, hjelmfiskand Lophodytes
cucullatus, triel Burhinus oedicnemus, sibirlo
Pluvialis fulva, rustsnipe Tryngites subruficollis,
sumpsanger Locustella luscinonides, og et eldre
førstegangsfunn av underarten islandsrødstilk
Tringa totanus robusta. Brudeand er plassert på
E-listen, og hjelmfiskand på D-listen (se
kategorisering). Den største fugleopplevelsen var
det vel Stein Engebretsen som hadde, da han på
Akerøya, Hvaler den 15.09.00 så rustsnipe og
sibirlo samtidig. Begge fuglen ble fotografert og
er vel dokumenterte.
Det er også blitt gjort en del andre spesielle
observasjoner. Her kan blandt annet nevnes:
Andre funn av den grønlanske underarten av
tundragås Anser albifrons flavirostris, funn nr.
2 av dverggås Anser erythropus, føste hekkefunn
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av hvitkinngås Branta leucopsis, funn nr. 3 og 4
av enghauk Circus pygargus, funn nr. 4 og 5 av
aftenfalk Falco vespertinus, første hekkefunn av
åkerrikse Crex crex siden 1969, misslykket
hekking av avosett Recurvirostra avosetta, funn
nr. 5 av hvitbrystlo Charadrius alexandrinus,
andre funn av alaskasnipe Calidris melanotos,
fjerde funn av tereksnipe Xenus cinereus, snøugle
Nyctea scandiaca, funn nr. 4-5-6 av tartarpiplerke
Anthus richardi, sjette funn av elvesanger
Locustella fluviatilis, funn nr. 6 av trostesanger
Acrocephalus arundinaceus, femte funn av
fuglekongesanger Phylloscopus proregulus, andre
funn av rosenvarsler Lanius minor, og funn nr. 4
av rosenstær Sturnus roseus.
Som tidligere nevnt, et meget bra fugleår. Det
bør her også nevnes at det var hele 131 rapportører
dette året. Takk til alle sammen.
Norsk Hekkefuglatlas
NOF lanserer nå sammen med Direktoratet for
naturforvaltning (DN) og Norsk institutt for
naturforskning (NINA) en internett-basert
hekkefugl database med et interaktivt kart, og
addressen til siden er www.fugleatlas.no.
Dette er en database hvor du kan legge inn
alle dine hekkeobservasjoner. Disse
opplysningene skal med tiden resultere i et
hekkefulatlas.
Det er delte meninger om opplysninger av
sensitive arter i det hele tatt bør meldes inn til
denne basen. Dette vil ikke LRSK-Østfold ta
stilling til. Opplysninger om hekkefugler i denne
kategorien som kommer komiteen i hende, vil
ikke bli sendt videre til denne databasen, da vi
anser observasjonen som privat eiendom.
Observatøren står selvfølgelig fritt til selv å gjøre
dette.
I det hele tatt bør en være ekstra varsom med
å komme med for mange opplysninger under
hekkeperioden av sjeldne eller truede arter. Send
heller disse inn i ettertid. Fremdeles er det mange
eggsamlere der ute, og det er vel nærliggende å
tro at det var noe slikt som skjedde med
avosetthekkingen i Kurefjorden.
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Rapporteringsendringer
2 arter fikk ny raporteringsstatus ved LRSK-møte
13.12.01, og gjelder fra 01.01.2002. De to artene
dette gjelder er dvergmåke, Larus minutus og
fjellerke Eremophila alpestris. Det kreves ikke
lenger beskrivelse for disse artene, men de skal
rapporteres inn.
Den fulle rapporteringslisten kan du finne på
LRSK-Østfold’s hjemmeside under «artsliste».
Adressen til hjemmesiden er: http://
home.online.no/~pe-johan/
Tegnforklaringer
Pull. = pullus - reirunge eller ikke flyvedyktig
unge.
Juv. = juvenilus - ungfugl i sin første komplette
fjærdrakt.
Subad. = subadultus - fugl i fjærdrakt mellom
juvenil og ikke utfarget.
Ad. = adultus - fugl i voksen drakt.
1K = fugl i sitt første kalenderår.
2K, 3K osv. = fugl i sitt andre, tredje kalenderår
osv.
1K+, 2K+ osv. Fugl i sitt første, andre kalenderår
osv. eller eldre.
M(M) = male(s) - hann(er).
F(F) = female(s) - hunn(er).
* = funnet er godkjent med belegg (eks. foto).
rm. = ringmerket.
Kategorisering
Ved publisering av fuglearter kan det være at
funnet blir kategorisert. Denne kategoriseringen
følger det europeiske systemet i tråd med AERC
(Association of European Rarities Committee).
Merk at det er funnet som blir kategorisert og
ikke arten. F.eks. Hvis en hjelmfiskand ser frisk
og fin ut i fjærdrakten, og oppfører seg som en
vill fugl, vil funnet bli kategorisert som D. Er
fuglen vingeklippet og lite sky, blir funnet plassert
i kategori E. Det blir benyttet 5 kategorier, og er
som følger:
Kategori A: Arter som er funnet minst en gang
siden 01.01.1950, og som regnes som spontant
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forekommende.
Kategori B: Arter som er funnet i perioden
1800-1949, og som regnes som spontant forekommende.
Kategori C: Arter som i utgangspunktet er
forvillet eller satt ut, men som i dag reproduserer i vill tilstand i Europa, og opprettholder
frittlevende bestander uten behov for supplerende utsettinger.
Kategori D: Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er rømling, eller har nådd land ved egen hjelp fra
naturlige utbredelsesområder. Det ene kan være
like sannsynlig som det andre.
Kategori E: Funn av arter som regnes som
rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke
har noe etablert funnmønster i Europa, men er
vanlige burfugler, eller individer som viser tegn
på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakt,
ukurante ringer o.l.).
Systematisk gjennomgang av godkjente
saker, og rapportsaker:
Der det er oppgitt i beskrivelsene, er den observatør som oppdaget og bestemte fuglen, nevnt
først.
STORLOM Gavia arctica
2000: 1 ind. Svartskjæra, Grimsøy, Sarpsborg
08.01 (PTA). 1 ind. Øketangen, Sarpsborg
08.01 (PTA). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde
09.01 (ÅSF). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde
16.01 (PAJ, ÅSF).
ISLOM Gavia immer
1983: 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 23-30.01
(RBO, ART).
1985: 1 ind. Rosnesbukta, Kurefjorden, Rygge/
Råde 28.09 (RBO, RWI, JEI, ART, MNI).
1986: 1 ind. Oven, Kurefjorden, Rygge/Råde
05.10 (RBO).
2000: 1 ind. 3K+, Akerøya, Hvaler 25.03 (LPS,
KEV). 1 ind. 3K+, Akerøya, Hvaler 16-23.04
(TAA, LPS, MPE, JRA, m.fl.). 1 ind. Grimsøy,
Sarpsborg 13.05 (TGU).
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ISLOM/GULNEBBLOM Gavia immer/
adamsii
2000: 2 ind. Arisholmen, Fredrikstad 20.04
(TEN, MDA). 1 ind. Akerøya, Hvaler 17.05
(CJA).
DVERGDYKKER Tachybaptus ruficollis
2000: 2 ind. Sentrum, Halden 01.01 (TST). 1 ind.
Isegran, Fredrikstad 02.01 (PTA, CJA). 1 ind.
Fuglevikbukta, Fredrikstad 28.01 (PAJ). 1 ind.
Sentrum, Halden 19-28.01 (TOL, MOL, OØB).
2 ind. Alshusbukta, Fredrikstad 28.01-03.02
(MPE, TAA, m.fl). 1 ind. Øra, Fredrikstad
29.01-05.02 (CJA, KEV). 1 ind. Sentrum, Halden 03-09.02 (PTA, GFE). 1 ind. Fuglevikbukta, Fredrikstad 08.02 (PAJ). 1 ind. Skipstadkilen, Hvaler 06.05 (MVI). 4 ind. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 27.10 (TAA). 1 ind. Kamhaugtjern, Halden 06.11 (MOL). 1 ind.
Tyttebærtangen, Kråkerøy, Fredrikstad 30.12
(MKA, CJA). 1 ind. Hutholmen, Fredrikstad
31.12 (ÅSF).
TOPPDYKKER Podiceps cristatus
2000: 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 16.01
(PAJ, ÅSF). 111 ind. Kurefjorden, Rygge//Råde
23.08 (ÅSF). I des. lå det mellom 3 og 54 ind.
i Kurefjorden, Rygge/Råde ( ADY, ÅSF, PAJ,
RBO, MNI m.fl). 1 ind. Krokstadfjorden, Råde
02.12 (ÅSF, PAJ). 2 ind. Skinnerflo, Råde 16.12
(ÅSF, PAJ). 1 ind. Krokstadfjorden, Råde 17.12
(ADY).
Toppdykkerne i Kurefjorden tøyer stadig grensen for høsttrekket. Det lå i desember inntil 54
individer her.
GRÅSTRUPEDYKKER Podiceps grisegena
2000: 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 16.01
(PAJ, ÅSF). 5 ind. Akerøya, Hvaler 16.04
(AOS). 3 ind. Akerøya, Hvaler 17.04 (AOS). 1
ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 18.04 (ADY,
JDY, MNI, ÅSF, PAJ). 6 ind. Akerøya, Hvaler
29.04 (AOS). 8 ind. Akerøya, Hvaler 01.05
(TAA, JRA, LPS). 1 ind. Akerøya, Hvaler 13.05
(AOS). 1 ind. Akerøya, Hvaler 04.06 (CJA). 1
ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 15.10 (ADY). 1
ind. Stalsberget, Jeløy, Moss 01.11 (TAA, LPS,
MOL, MNI). 1 ind. Stalsberget, Jeløy, Moss
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04.11 (ÅSF, PAJ, RBO, PTA, MNI). 1 ind.
Kurefjorden, Rygge/Råde 11.11 (ESH).
HORNDYKKER Podiceps auritus
2000: 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 19.03
(ESH). 1 ind. Akerøya, Hvaler 25.03 (LPS,
KEV). 1-2 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 1819.04 (MNI, ÅSF, PAJ, PTA, POS m.fl.). 1 ind.
Akerøya, Hvaler 06.05 (AOS). 1-5 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 20.05-15.12 (mange observatører). 2 ind. Øra, Fredrikstad 19.09
(ÅSF). 1 ind. Reierbukta, Jeløy, Moss 08.10
(RBO). 2 ind. Øra, Fredrikstad 14.10 (ÅSF,
PAJ). 1 ind. Øra, Fredrikstad 20-22.10 (ÅSF,
TSØ, KEV).
I Kurfejorden har horndykkeren blitt en regelmessig gjest gjennom nesten hele året.
GRÅLIRE Puffinus griseus
2000: 1 ind.* mellom St. Færder og S. Søster
09.09 (MPE, AGU, ÅSF, m.fl.).
HAVLIRE Puffinus puffinus
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 12.06 (SEN, JRA).
1 ind. Stalsberget, Jeløy, Moss 31.10 (PTA).
HAVSVALE Hydrobates pelagicus
2000: 1 ind. Stalsberget, Jeløy, Moss 04.06 (ÅSF).
HAVSULE Morus bassanus
2000: 200+ ind. Bastangen, Vesterøy, Hvaler
10.09 (MPE, SEN).
STORSKARV Phalacrocorax carbo carbo
2000: 1400 ind. Stalsberget, Jeløy, Moss, trakk
N. 08.04 (ÅSF, PAJ).
Et markert storskarvtrekk går i april inn Oslofjorden for så å fortsette inn over land på trekket nordover.
STORSKARV Phalacrocorax carbo sinensis
2000: Hekkefunn*, Øra, Fredrikstad (ÅSF, PAJ).
Det ble registrert 482 reir i Ørareservatet i 2000.
TOPPSKARV Phalacrocorax aristotelis
1999: 2 ind. Torbjørnskjær, Hvaler 23.10 (TGU,
ÅSF m.fl.).
2000: 1 ad. Haslau, Øketangen, Sarpsborg 10.02
(PTA).
GRÅHEGRE Ardea cinerea
2000: 280 ind. Øra, Fredrikstad 17.09 (MPE).
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DVERGSVANE Cygnus columbianus
2000: 1 ind. 2K. Pytterud, Marker 08.02 (PTA,
SPE). 1ad. Gjølsjøen, Marker 23-26.03 (PTA).
2 ad. Gjølsjøen, Marker 27.03 (RBO, ÅSF,
MNI, PTA). 6 ad. Gjølsjøen, Marker 02.11
(PTA). 2 familiegrupper* på 4 og 5 ind. holdt
til på forskjellige lokaliteter i Trøgstad og Eidsberg kommune i tiden 06.11-14.12 (PTA, MST,
POS, FJA).
SANGSVANE Cygnus cygnus
2000: 607ind. Kallaksjøen, Trøgstad 29.03 (TSA,
LPS, TAA). Hekkefunn, Kallaksjøen, Trøgstad
24.04 (PTA). 2ad. + 6 pull, Svarverudtjern,
Eidsberg 01.06 (PTA, ÅSF, PAJ).
SÆDGÅS Anser fabalis fabalis
2000: 1-3 ind. Hærsetsjøen og Kallaksjøen, Trøgstad 21.03-14.04 (TAA, PTA, POS, m.fl.). 1
ind. Øra, Fredrikstad 25.03 (MPE, SIV). 1 ind.
Øra, Fredrikstad 23.04 (ÅSF). 2 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 25-26.04 (TAA, m.fl). 1
ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 27.08-07.09
(MNI, ÅSF, PAJ, FJA, m.fl.). 5 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 30.09-20.10 (RBO, PAJ,
MNI, ÅSF, PTA). 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 20.10 (PTA). 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 14.11 (PTA). 2 ind. Hærsetsjøen og Kallaksjøen, Trøgstad 01.12-03.12 (PTA, JNY).
KORTNEBBGÅS Anser brachyrhynchus
2000: Observert regelmessig vår og høst. Største
flokk, 280 ind. Øra, Fredrikstad 28.09 (SEN,
JRA). Siste registrering, 60+ ind. Kurefjorden,
Rygge/Råde 17.12 (RBO).
Går fra og med denne rapport ut som
rapporteringsart. Kun store antall eller annet
spesiellt vil bli tatt med.
TUNDRAGÅS Anser albifrons albifrons
2000: 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 18.04
(ÅSF). 1 ind. Kallaksjøen og Hærsetsjøen 0103.12 (PTA, JNY,TGU). 2 ad + 2 juv. Skinnerflo, Råde 15.12 (GBJ). 3 ind. Øra, Fredrikstad
16.12(ÅSF, PAJ, KEV).
TUNDRAGÅS Anser albifrons flavirostris
2000: 3 ind. Øra Fredrikstad 26.11 (ÅSF, PAJ).
Andre funn av denne underarten i Østfold.
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DVERGGÅS Anser erythropus
1999: 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 24.09
(ESH).
Dette er kun det andre funnet fra Østfold. Det
første var fra Øra, Fredrikstad 30.06.1987.
GRÅGÅS Anser anser
2000: Øker i antall, både på trekk og som hekkefugl i fylket. 1100 ind. Vestvannet, Sarpsborg
31.08 (NN via. KEV). 217 ind. Øra, Fredrikstad så sent som 04.12 (ÅSF).
STRIPEGÅS Anser indicus
2000: 2 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 15.05
(MNI). 1 ind. Røsæg, Rakkestad 10.09 (POS).
SNØGÅS Anser caerulescens
2000: 1 ind. Visterflo, Sarpsborg 08.01 (KEV). 4
ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 03-07.09 (MNI,
PGR, KEV, m.fl.).
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HVITKINNGÅS Branta leucopsis
2000: Reir med 4 egg, Søndre Sletter, Råde 02.07
(ÅSF, PAJ).
Det første hekkefunn av arten i fylket. Ellers er
det gjort mellom 15 og 20 observasjoner i Østfold.
RINGGÅS Branta bernicla hrota
2000: 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 16-22.05
(MNI, KJO, ESH, m.fl.). 311 ind. Stalsberget,
Jeløy, Moss 28.05 (MNI, ÅSF, PAJ). 1 ind,
Haslau, Sarpsborg 30.05 (TGU). 1 ind. Stalsberget, Jeløy, Moss 01.11 (TAA, LPS, MOL,
MNI). Det går et konsentrert ringgåstrekk inn
Oslofjorden de siste dager i mai.
RINGGÅS Branta bernicla bernicla
2000: 1 ind. Lysakermoa, Eidsberg 30.10-14.12
(PTA, TGU, SPE, FJA).

Fig. 1. Hvitkinngås ble for første gang funnet hekkende i Østfold. Funnet er fra Søndre Sletter, Råde
02.07.00. Reiret inneholdt 4 egg. Foto: Per-Arne Johansen.
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BRUDEAND Aix sponsa
2000: 2MM, Fosseløkka, Halden 15-16.06 (AAN,
MOL, m.fl.).
Første funn av brudeand i Østfold. Arten hekker
i N-Amerika. Mulig spontane funn fra Island
og Azorene. Arten er en vanlig parkfugl i Europa, og de aller fleste observasjoner er av rømte
burfugler. Funnet blir plassert på E-listen.
MANDARINAND Aix galericulata
2000: 1M, Bjørnerødvann, Moss 08.04 (BHL).
1M, Kurefjorden, Rygge/Råde 09-25.04 (ADY,
PAJ, MNI, TAA, m.fl.). Sannsynlig samme
individ.
BRUNNAKKE Anas penelope
2000: 3 ind. Kallaksjøen og Hærsetsjøen, Trøgstad 05-08.12 (PTA, SPE). 1 ind. Lysakermoa,
Eidsberg 08-14.12 (PTA, FJA). 2 ind. Skinnerflo, Råde 10.12 (ADY). 6 ind. Kallaksjøen,
Trøgstad 15.12 (PTA). 3 ind. Skinnerflo, Råde
16.12 (PAJ, ÅSF). 2 ind. Skinnerflo, Råde
17.12 (ADY, KEV, PTA, FJA). 3 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 22.12 (RBO).
SNADDERAND Anas strepera
2000: 1M, Hærsetsjøen, Trøgstad 25.03 (PTA,
POS, JNY). 1M + 1F, 26-30.03 Hærsetsjøen,
Trøgstad (PTA). 1M + 2FF, Hærsetsjøen, Trøgstad 29.03 (PTA). 1 ind. Akerøya, Hvaler 1921.04 (AOS). 1M + 1F, Akerøya, Hvaler 2224.04 (AOS). 1M + 1F, Skipstadkilen, Hvaler
26.04 (RGB). 1M + 1F, Kallaksjøen, Trøgstad
27.04 (PTA, KAJ). 2 ind. Akerøya, Hvaler
29.04 (AOS). 3MM + 1F, Kurefjorden, Rygge/
Råde 30.04 (MNI, PAJ, ÅSF). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 25.05 (PTA). 1 ind. Gjølsjøen,
Marker 09.06 (PTA). 1M + 1F, Kallaksjøen,
Trøgstad 13.09 (PTA). 3 ind. Øra, Fredrikstad
22.10 (SEN, ÅSF).
KRIKKAND Anas crecca crecca
2000: 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 08.02 (PTA,
SPE). 6 ind. Lysakermoa, Eidsberg 06-08.12
(PTA, SPE). 1F, Kallaksjøen, Trøgstad 08.12
(PTA). 4 ind. Lysakermoa, Eidsberg 09.12
(TGU). 2MM + 4FF, Skinnerflo, Råde 10.12
(PTA). 1 ind. Øra, Fredrikstad 11.12 (TGU). 1
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ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 12.12 (SPE,
PTA). 1M + 1F, Lysakermoa, Eidsberg 14.12
(PTA, FJA). 1 ind. Skinnerflo, Råde 16.12
(ÅSF, PAJ). 3 ind. Skinnerflo, Råde 17-22.12
(ADY, KEV, ÅSF). 1 ind. Lysakermoa, Eidsberg 19.12 (PTA, SPE). 1 ind. Kurefjorden,
Rygge/Råde 22.12 (RBO). 3 ind. Kurefjorden,
Rygge/Råde 24-25.12 (RBO, MNI, JNY). 4 ind.
Kurefjorden, Rygge/Råde 26.12 (ADY). 1 ind.
Øra, Fredrikstad 26.12 (ÅSF, PAJ).
STJERTAND Anas acuta
2000: 1M + 2FF, Skinnerflo, Råde 10.12 (PTA).
1M + 2FF Kurefjorden, Rygge/Råde 12.12
(SPE, PTA). 1F, Tollbodbrygga, Fredrikstad
16.01-03.02 (PAJ, ÅSF, MPE, KEV).
KNEKKAND Anas querquedula
2000: 1M, Akerøya, Hvaler 18.04 (AOS). 5 ind.
Akerøya, Hvaler 29.04 (AOS). 1 ind. Øra, Fredrikstad 29.04 (MPE). M + F, Gjølsjøen, Marker 29.04 (MOL). 2MM + 1F, Øra, Fredrikstad 30.04 (ÅSF, PAJ). 1M + 1F, Kurefjorden,
Rygge/Råde 30.04 (ADY). 1M + 1F, Akerøya,
Hvaler 01.05 (TAA, JRA, LPS). 2MM + 1F, S.
Asmaløy, Hvaler 01.05 (MVI, RTO, OTE).
3MM + 1F, Skipstadkilen, Hvaler 02.05 (TAA,
JRA, LPS). 2MM + 2FF, Kurefjorden, Rygge/
Råde 01.05 (RBO, TAA m.fl.). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 06.05 (PTA). 1M + 1F, Øra,
Fredrikstad 07.05 (ESH). 1M + 1F, Skipstadkilen, Hvaler 07.05 (ÅSF). 1M, Nordre Ovenbukt, Råde 08-28.05 (PTA, MNI, ÅSF, PAJ,
m.fl.). 2MM + 1F, Skipstadkilen, Hvaler 09.05
(TAA, JRA, LPS). 1M + 1F, Gjølsjøen, Marker 12.05 (PTA). 1M + 1F, Kallaksjøen, Trøgstad 14.05 (PTA). 2MM + 1F, Kurefjorden,
Rygge/Råde 26.05 (RBO). 1 ind. Kallaksjøen,
Trøgstad 28.05 (PTA). 3MM + 1F, N. Ovenbukt, Råde 29.05 (JRA, TSA, LPS, TAA). 2MM
+ 1F, N. Ovenbukt, Råde 31.05 (ESH). 1M,
Gjølsjøen, Marker 01.09 (PTA, FJA). 1F, N.
Ovenbukt, Råde 02.09 (FJA).
SKJEAND Anas clypeata
2000: 1F, Sannesund, Sarpsborg 23.02 (PTA). 1F,
Skinnerflo, Råde 10-16.12 (PTA, PAJ, ÅSF).
Sjelden art å observere vinterstid.
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TAFFELAND Aythya ferina
2000: 1M, Kallaksjøen, Trøgstad 01.04 (GSA).
1M, Gjølsjøen, Marker 05.04 (PTA). 2MM,
Gjølsjøen, Marker 21.04 (GSA). 1M, Kallaksjøen, Trøgstad 21-27.04 (PTA, GST, JBS,
GSA, m.fl.). 1M, Gjølsjøen, Marker 24.04
(PTA). 3 ind. Sorgenfrigropa, Fredrikstad 25.04
(TAA, m.fl.). 1M, Gjølsjøen, Marker 29.09
(PTA). 1M, Øra, Fredrikstad 20.10 (ÅSF, TSØ).
2FF, Skinnerflo, Råde 05.12 (ÅSF). 1F,
Lysakermoa, Eidsberg 08.12 (PTA). 3FF,
Sorgenfrigropa, Fredrikstad 10.12 (TAA). 1F,
Sorgenfrigropa, Fredrikstad 12-16.12 (SPE,
PTA, PAJ, ÅSF). 2MM + 2FF, Kallaksjøen,
Trøgstad 19.12 (PTA, SPE). 5 ind. Lysakermoa,
Eidsberg 21.12 (TGU).
BERGAND Aythya marila
2000: 5-8 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 30.0119.04 (MNI, ÅSF, PAJ, m.fl.). 6 ind. Jeløya,
Moss 14.03 (FJA). 2 ind. Akerøya, Hvaler 29.04
(AOS). 13 ind. Jeløya, Moss 06.05 (RBO, MNI,
ÅSF, PAJ). 3 ind, Akerøya, Hvaler 08.05
(AOS). 1M, Øra, Fredrikstad 28.06 (ÅSF, PAJ).
15 ind. Indre Iddefjord, Halden 23.09 (MOL).
1F, Gjølsjøen, Marker 17.10 (PTA). 1M, Kurefjorden, Rygge/Råde 22-24.10 (ADY, RBO,
PAJ, MNI, PTA). 14-19 ind, Øra, Fredrikstad
27-30.10 (ESH, ÅSF). 4-8 ind. Øra, Fredrikstad 02-13.11 (ÅSF, ESH). 2 ind. Karlsøysundet, Sarpsborg 18.11 (PAJ, ÅSF). 4 ind. Øra,
Fredrikstad 18.11 (ÅSF, PAJ). 1 ind. Øra, Fredrikstad 26.11 (ÅSF, PAJ). 1-2 ind. Kurefjorden,
Rygge/Råde 26.11-17.12 (ADY, PTA, RBO).
HJELMFISKAND Lophodytes cucullatus
2000: 1M. 2K+, Kurefjorden, Rygge/Råde 18.04
(PAJ, ÅSF, ADY, MNI, RBO, JDY).
Første funn av hjelmfiskand i Østfold. Tilfeldig
gjest i V-Europa fra N-Amerika. Mange (de
fleste?) er sannsynlig rømt fra fangenskap.
Overvintrer mellom USA og Mexico. Funnet
er satt på D-lista.
LAPPFISKAND Mergellus albellus
2000: 1F, Kurefjorden, Rygge/Råde 30.01-20.02
(MNI, ÅSF, PAJ, m.fl.). 1M, Karlsøya, Sarps-
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borg, 29.02-01.03 (ÅSF, RBO, TAA). 1F, Øra,
Fredrikstad 01.03 (ÅSF, RBO, TAA). 1F, Øra,
Fredrikstad 16.03 (MPE). 2 ind. Kurefjorden,
Rygge/Råde 05.11 (ADY). 1-2 ind, Kurefjorden, Rygge/Råde 26.11-26.12 (ADY, KEV,
SIV, MPE, m.fl.). 1F, Gjølsjøen, Marker 27.11
(PTA). 2FF, Lysakermoa, Eidsberg 10.12
(TGU).
LAKSAND Mergus merganser
2000: 1hunn med 3 pull, Mørebukt, Femsjøen
16.06 (TGU). 1 hunn med 7 juv. Øra, Fredrikstad 26.08 (ÅSF, PAJ).
HAVØRN Haliaeetus albicilla
1999: 1ind.* 1K, Akerøya, Hvaler 11.11 (HMØ,
JRA, MPE). 1 ind. 1K, Øra, Fredrikstad 20.12
(MPE).
2000: 1-4 ind. Øra, Fredrikstad 05.01-01.03
(JRA, PTA, ÅSF, PAJ, m.fl.). 1 ad. Jeløya, Moss
11.03 (AGU). 1 subad. Akerøya, Hvaler 16.04
(TAA, CJA, JRA, LPS). 1 ind. Akerøya, Hvaler 18.04 (AOS). 1 ind. 3K+, Vikerkilen, Hvaler 20.04 (LPS). 1 ind. 1K+, Øra, Fredrikstad
27.10 (TAA).
I perioden 05-01 til 01.03 holdt det seg inntil 4
ind. i Øra naturreservat. Havørnen har nå etablert seg som hekkefugl i Danmark, og også
hekkebestanden i Sverige er økende. Blir det
hekking i Østfold igjen? Siste gang var i 1882.
MYRHAUK Circus cyaneus
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 04.01 (PTA, JRA,
TAA). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 16.01
(PAJ, ÅSF). 1 ind. Akerøya, Hvaler 11.02
(MPE). 1F, Akerøya, Hvaler 15.04 (TAA, CJA,
JRA, LPS). 1 ind. Akerøya, Hvaler 17.04
(AOS). 2FF, Kurefjorden, Rygge/Råde 20.04
(TSØ, MNI, ÅSF, PAJ). 1F ad. Akerøya, Hvaler 06.05 (AOS). 1M, 2K, Kurefjorden, Rygge/
Råde 25.06 (ÅSF, MNI). 1 ind. Kurefjorden,
Rygge/Råde 07.09 (ESH). 1M, 3K, Gjølsjøen,
Marker 10.09 (PTA, FJA). 1 ind. Oven, Råde
10.09 (HFS). 2 ind. 1K, Kurefjorden, Rygge/
Råde 12.09 (ÅSF, MNI, RBO). 1F, Lysakermoa, Eidsberg 30.09 (TOL, MOL). 2 ind. 1K,
Os krk., Rakkestad 30.09 (TOL, MOL). 1 ind.
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1K, Kurefjorden, Rygge/Råde 01.10 (PAJ). 1
ind. Akerøya, Hvaler 14-15.10 (JRA, CJA,
PTA). 1 ind. 1K, Tunejordet, Sarpsborg 01.11
(MOL). 1 ind. 1K, Huser, Hvaler 01.11 (RGB).
1 ind. 1K, Kurefjorden, Rygge/Råde 06.11
(ESH).
ENGHAUK Circus pygargus
2000: 1 ind. 2K, Kurefjorden, Rygge/Råde 20.05
(TPE). 1F, 3K+, Stalsberget, Jeløya, Moss 11.06
(SFR, ÅSF, PAJ).
Dette er funn nr. 3 og 4 fra Østfold.
MUSVÅK Buteo buteo
1999: 1 ind. Sarpsborg 09.01 (NCL).
2000: 1 ind. Skjeberg krk., Sarpsborg 06.02
(TGU). 1 ind. Storenga, Nes, Fredrikstad 13.02
(HMØ). 1 ind. Heiberg, Sarpsborg 21.02 (PTA).
1 ind. Rønning, Sarpsborg 28.02 (PTA, POS).
1 ind. Skjeberg, Sarpsborg 18.12 (RBO).
KONGEØRN Aquila chrysaetos
1998: 1 ind. 2K+, Degernes krk., Rakkestad 27.03
(BHL).
1999: 1 ind. Enningdalen, Halden 15.12 (Halden Arbeiderblad 21.12.99).
2000: 1 ind. Stiksvann, Halden 02.01 (OWK). 2
ind. Torsnes, Fredrikstad 30.01 (EME, KMF,
OJH). 1 ind. 1K+, Jonsrud, Rakkestad 06.02
(TGU). 1 ind. 2K, Kjenner, Rakkestad 20.02
(BET). 1 ind. 2K, Berby, Halden 20.02 (MOL).
1 ind. 1K+, Kirkøy, Hvaler 01.03 (GFE, OØB).
1 ind. 2K+, Kurefjorden, Rygge/Råde 04.03
(PAJ, ÅSF). 2 ind. 2K, Bøensetra, Marker 05.03
(TAA, LPS, TSA). 1 ind. 2K+, Lysakermoa,
Eidsberg 19.03 (TAA, PTA). 1 ind. 3K, Tosebygda, Trøgstad 27.03 (ÅSF, MNI, RBO). 1
ind. 2K, S. Sletter – Kurefjorden Rygge/Råde
02-09.04 (ÅSF, RBO, PAJ, MNI). 1 ind. 1K+,
Øra, Fredrikstad 22.10 (SEN). 1 ind. 4K+, Øra,
Fredrikstad 24.12 (PAJ, ÅSF). 1 ind. 1K+,
Berby, Halden 24-27.12 (MOL, TAA, CFL).
Ørnen fra Enningdalen 15.12.99 tok en hund av
rasen beagle. Eieren fikk skremt ørnen vekk
og hunden overlevde angrepet.
FISKEØRN Pandion haliaetus
2000: 3 hekkefunn, Halden 18.04 (MOL). 2
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hekkefunn, Aremark 15.08 (MOL, RMA).
Hekker med mange flere par i fylket enn disse
fem som er rapportert inn.
TÅRNFALK Falco tinnunculus
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 04.01 (PTA, JRA,
TAA). 1 ind. Ingedal, Sarpsborg 23.01 (TOL,
MOL). 1 ind. Øra, Fredrikstad 27.01 (JRA). 1
ind. Øra, Fredrikstad 30.01 (TST, MOL). 1 ind.
Akerøya, Hvaler 11.02 (MPE). 1 ind. Nygård,
Halden 16.02 (TGU). 1 ind. Skjeberg, Sarpsborg 25.02 (PTA). 1 ind. Øra, Fredrikstad 26.02
(PAJ, ÅSF). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde
03.12 (KEV). 1M. 1K, Sorgenfrigropa, Fredrikstad 12.12 (SPE, PTA). 1 ind.
Augeberghølen, Råde 17.12 (ADY, FJA, PTA).
1 ind. Tyttebærtangen, Kråkerøy, Fredrikstad
30.12 (MKA, CJA). 1 ind. Brattestø, Hvaler
31.12 (KEV).
AFTENFALK Falco vespertinus
2000: 1 ind. 1K, Øra, Fredrikstad 25.09 (SEN).
1 ind. 1K, Øra, Fredrikstad 14.10 (ÅSF, PAJ).
Funn nr 4 og 5 i fylket.
LERKEFALK Falco subbuteo
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 13.05 (AOS). 1-2
ind. Gjølsjøen, Marker 20.05-12.07 (MOL,
JST). 1 ind. Berg, Råde 27.05 (RFR). 1 ind.

Fig. 2. Voksne kongeørner er sjeldne å se i fylket. Vanligvis er det ungfugler som streifer rundt.
Denne er fra Øra, Fredrikstad 24.12.00. Foto:
Per-Arne Johansen.

50

NATUR I ØSTFOLD 20(1/2) 2001

Kurefjorden, Rygge/Råde 28.05 (ØMO, JKS,
KJO). 1 ind. Kjennetjernet, Fredrikstad 28.05
(GSA). 1 ind. Gjølsjøen, Marker 01.06 (PTA,
ÅSF, PAJ). 1 ind. Heigård, Rolvsøy, Fredrikstad 30.06 (KEV). 1 ind. Berby, Halden 08.07
(MOL). 1 ad. Kurefjorden, Rygge/Råde 08.08
(CJA). 1 ind. Lysakermoa, Eidsberg 12.08
(PTA, FJA). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde
19.08 (ÅSF). 1 ind. Røsæg, Rakkestad 27.08
(POS). 2 ad. + 1 juv. Gjølsjøen, Marker 01.09
(PTA, FJA). 1 ind. 1K, Gjølsjøen, Marker 10.09
(PTA, FJA). 1 ind. Kjellvika, Hvaler 13.09
(REI). 1 ind. 2K, Akerøya, Hvaler 19.09 (MPE,
JRA).
VANDREFALK Falco peregrinus
2000: 1 ind. Vikertangen, Hvaler 09.01 (PAJ,
ÅSF). 1M, ad. Akerøya, Hvaler 10.02 (MPE).
1M, 2K, Jeløya, Moss 28.03 (FJA). 1M, ad.
Kallaksjøen, Trøgstad 29.03 (TSA, LPS, TAA).
1 ind. Kamhaug, Rokke, Halden 08.04 (MOL).
1F, 2K, Akerøya, Hvaler 16.04 (AOS). 1M, ad.
Kurefjorden, Rygge/Råde 18.04 (ADY, JDY,
MNI, ÅSF, PAJ). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/
Råde 19.04 (GSA). 1M + 1F Berby, Halden
19.04 (MOL). 1 ind. Gjølsjøen, Marker 20.04
(PTA). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 20.04
(TSØ, MNI, ÅSF, PAJ). 1 ind. Akerøya, Hvaler 21.04 (AOS). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/
Råde 24.04 (PAJ, ÅSF, MNI, m.fl.). 1M, ad.
Akerøya, Hvaler 29.04 (TAA, m.fl.). 2 ind.
Berby, Halden 04-14.05 (GFE, OØB). 1 ind.
Akerøya, Hvaler 06.05 (AOS). 1 ind. 2K, Akerøya, Hvaler 07.05 (TAA, JRA, LPS). 1 ind.
Kurefjorden, Rygge/Råde 26.06 (ATH). 1 ind.
N. Ovenbukt, Råde 08.07 (MNI). 1M, ad. N.
Ovenbukt, Råde 09.07 (ÅSF, PAJ). 1 ind. 1K,
Lyskermoa, Eidsberg 20.08 (POS, PTA). 1 ind.
1K, Lysakermoa, Eidsberg 23.08-16.09 (PTA,
FJA). 1F, 1K, Akerøya, Hvaler 01.09 (AOS).
1F, ad. Akerøya, Hvaler 02.09 (AOS). 1 ind.
1K, Os krk., Rakkestad 02.09 (TGU). 1 ind.
Kurefjorden, Rygge/Råde 03.09 (MNI, PGR,
KEV, ADY). 1 ind. 1K, Vikertangen, Hvaler
08.09 (PTA, FJA). 1 ind. 1K, Kurefjorden,
Rygge/Råde 09.09 (AGU). 1 ind. 1K, Bast-
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angen, Hvaler 10.09 (MPE, SEN). 1 ind. 1K,
Kurefjorden, Rygge/Råde 12.09 (ESH). 1 ind.
Akerøya, Hvaler 15.09 (SEN). 2 ind. Akerøya,
Hvaler 16.09 (AOS). 1 ind. 1K, Skattebøl, Rakkestad 29.09 (SPE). 1 ind. Øra, Fredrikstad
30.09 (KEV). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde
01.10 (MNI). 1ind. 1K, Kykkelsrud, Askim
03.10 (PTA, TTA). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/
Råde 11.10 (ESH). 1 ind. Akerøya, Hvaler
11.10 (JRA). 1 ind. 1K, Kurefjorden, Rygge/
Råde 06.11 (ESH). 1 ind. 1K, Kurefjorden,
Rygge/Råde 04.12 (PTA, RBO).
VAKTEL Coturnix coturnix
2000: 1 ind. Torsnes, Fredrikstad 21.05 (OJH). 1
ind. Huseby, Råde 01-07.06 (ADY, PAJ, MOL).
1 ind. Huseby, Råde 01.06 (DBE, TSK, ARI,
LFL). 1 ind. Berg, Råde 05.06 (TAA). 1 ind.
Burum, Råde 07.06 (MOL). 1 ind.
Augeberghølen, Råde 09.06 (RWI). 2 ind.
Trømborg krk., Eidsberg 10.06 (GSA, THE).
1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 24.06 (PTA). 2
ind. Huseby, Råde 01-06.07 (HVI, ØLÅ). 1 ind.
Homstvet, Eidsberg 01-05.07 PTA). 1 ind.
Missingmyr, Råde 02.07 (ÅSF, PAJ). 1 ind.
Nøtteholen, Rakkestad 03.07 (PTA, TSH). 1
ind. Degernes, Rakkestad 05.07 (PTA). 1 ind.
Klepper, Rakkestad 05.07 (PTA). 2 ind. N.
Ringsby, Rakkestad 05.07 (PTA). 1 ind.
Nygård, Eidsberg 05.07 (PTA). 1 ind. Melleby,
Eidsberg 05.07 (PTA). 1 ind. Smedbakken,
Onsøy, Fredrikstad 14.07 (ADY). 1 ind. Kåtorp,
Eidsberg 15.07 (POS).
VANNRIKSE Rallus aquaticus
2000: 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 26.03 (PTA).
1 ind. Rokkevannet, Halden 02.05 (MOL). 1
par. Kallaksjøen, Trøgstad 06.05 (PTA). 1 ind.
Skårakilen, Fredrikstad 13-14.05 (HPG). 2 ind.
Gjølsjøen, Marker 15.05 (PTA). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 15.05 (PTA). 1 par,
Hærsetsjøen, Trøgstad 25.05 (PTA). 1 ind.
Kallaksjøen, Trøgstad 28.05-14.07 (PTA). 2
ind. Gjølsjøen, Marker 08.06 (HPR, TNI, VBU,
GFK). 1 ind. Gjølsjøen, Marker 10.06 (GSA,
THE). 1 ind. Skjeberg st., Sarpsborg 23.06
(TGU). 1 ind. Høysand, Sarpsborg 24.06 (ÅSF).
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1 ind. Gjølsjøen, Marker 01.07 (PTA). 1 ind.
Stikletjern, Marker 01.07 (PTA). 1 ind.
Gjølsjøen, Marker 09.07 (PTA). 1 ind. Øra,
Fredrikstad 19.08 (PAJ). 3 ind. Gjølsjøen, Marker 01.09 (PTA, FJA). 1 ind. Kurefjorden,
Rygge/Råde 17.12 (RBO). 1 ind. Fuglevikbukta, Fredrikstad 26.12 (PAJ). 1 ind. Øra,
Fredrikstad 26.12 (KEV).
MYRRIKSE Porzana porzana
2000: 1 ind. Stikletjern, Marker 08.05 (PTA). 1
ind. Fløvik, Marker 08.05 (PTA). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 15.05-08.06 (PTA, JNY, PGY,
m.fl.). 1 ind. Gjølsjøen, Marker 08.06 (HPR,
TNI, VBU, GFK).
ÅKERRIKSE Crex crex
2000: 1 ind. Ørmen, Fredrikstad 14.05-28.05
(PTA, ÅSF, PAJ, m.fl.). 1 ind. Augeberghølen,
Råde 26.05-06.06 (PTA, POS, ESH, PAJ, m.fl.).
1 ind. Skjønhaug, Trøgstad 28.05 (OWK). 1
ind. Blå Kors, Ørmen, Fredrikstad 27.05-09.08
(OPS, PAJ, ESH, m.fl.). 1 ind. Guslund, Sarpsborg 06.06 (MVI). 1 ind. Kasa, Halden 08.06
(GFE, OØB). 1 ind. Nesheim, Marker 08.06
(HPR, TNI, VBU, GFK). 2 ind. Strønes, Trøgstad 09.06 (PTA). 1 ind. Solberg, Trøgstad
09.06 (PTA). 1 ind. Homstvet, Eidsberg 09.06
(PTA). 1 ind. Kallak, Marker 09.06 (PTA). 1
ind. Trømborg krk., Eidsberg 10.06 (GSA,
THE). 1 ind. Alvum, Spydeberg 10.06 (PTA).
1 ind. Torp, Eidsberg 15.06 (MVI). 1ind.
Frosterød, Våler 15.06 (SOM). 1 ind. Sørbrøden, Halden 17-18.06 (MOL, JER, GFE,
OØB). 1 ind. Kjeserud, Eidsberg 01.07 (PTA).
2 ind. S. Langset, Trøgstad 01.07 (PTA). 1 ind.
Sørbråte, Trøgstad 01.07 (PTA). 1 ind. Djupedal, Rakkestad 03.07 (PTA, TSH). 1 ind.
Skukustad, Eidsberg 05.07 (PTA). 2 ind. Midtre
Langset, Trøgstad 05.07 (PTA). 1 ind. Hamnås/
Fiskerud, Trøgstad 05.07 (PTA). 1 ind.
Hamnås, Trøgstad 05.07 (PTA). 1 ind. Foss,
Trøgstad 05.07 (PTA). 1 ind. Hen, Rakkestad
07.07 (POS). 1 ind. Skjøltorp, Rakkestad 07.07
(PTA). 1 ind. Nokkerud, Rakkestad 07.07
(PTA). 1 ind. Bjørnestad, Rakkestad 07.07
(PTA). 1 ind. Hostein, Rakkestad 07.07 (PTA).
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1 ind. Hen, Eidsberg 15.07 (POS). 1 ind. Torp,
Rakkestad 15.07 (POS). 1 ind. Lund, Rakkestad 15.07 (POS). 1ad. + 5 pull. TrømborgØyerud gård, Eidsberg 16.07 (OMR, JST, PTA).
Det var etter alle disse observasjoner av åkerrikse ingen overraskelse at det ble gjort et
hekkefunn. Dette er det første rapporterte
hekkefunn siden 1969.
SIVHØNE Gallinula chloropus
2000: 1 ad + 1 juv. N. Ovenbukt, Råde 25.08
(KJO). 1 ind. Øra, Fredrikstad 10.09 (KEV).
Funnet fra Oven er påvist hekking. Funnet fra
Øra er sannsynlig hekking.
TRANE Grus grus
2000: 44 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 13.09 (PTA).
2 ad. + 2 pull. Halden 20.05 (GFE, OØB).
TJELD Haematopus ostralegus
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 02.01 (MPE, JRA,
TAA). 1 ind. Lysakermoa, Eidsberg 29.03
(PTA). 2 ind. Lysakermoa, Eidsberg 07.0407.05 (PTA, POS, TGU). 2 ind. Visterflo,
Sarpsborg 06-11.05 (KEV). 1 ind. Gjølsjøen,
Marker 16.05 (PTA). 1 ind. Femsjøen, Halden
08.06 (MOL).
Fersvannsobservasjoner gjøres stadig oftere.
AVOSETT Recurvirostra avosetta
2000: 2 ind. Øra, Fredrikstad 29-30.04 (ÅSF,
PAJ). 2 ind. N. Ovenbukt, Råde 07-27.05 (MNI,
ADY, ESH, ÅSF, m.fl.)
Det ble konstatert misslykket hekking av paret
ved N. Ovenbukt. Det er første gang avosett
går til hekking i fylket. Hekking i Norge er tidligere bare kjent fra Jæren i Rogaland, første
gang i 1973. Nærmest hekkeplass på den svenske vestkysten er ved Båtafjord i Halland ca.
1,5 mil nord for Getterøn. Ved Getterøn hekket det i 1998 over 100 par.
TRIEL Burhinus oedicnemus
2000: 1 ind. 2K+, Tasken, Kurefjorden, Råde
01.05 (MNI, RBO, ADY, ÅSF, PAJ m.fl.)
Ny art for Østfold. Sjelden gjest i N-Europa, men
relativt vanlig i landene rundt Middelhavet.
Arten er i tilbakegang i det meste av utbredelsesområdet.
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DVERGLO Charadrius dubius
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 19.04 (LPS). 1 –3
ind. Øra, Fredrikstad 30.04 – 09.05 (KEV,
ÅSF). 1 ind. Borgenhaugen, Sarpsborg 15.05
(TGU). 2 ind. sann. hekking, Kalnesgropa,
Sarpsborg 21 – 22.05 (RSO). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 21.05 (ADY). 2 ind.
Kallaksjøen, Trøgstad 29.05 (PTA). 1 par med
1pull., Ishalltomta, Halden 12.06 (MOL).
Hekkefunn, Svingenskogen, Halden 01.07
(GFE, OØB). 1 ind. 1K, Lysakermoa, Eidsberg
20.08 (POS, PTA).
HVITBRYSTLO Charadrius alexandrinus
2000: 1M, 2K+, Kurefjorden, Rygge/Råde 10.05
(SPR, MNI, RBO).
SIBIRLO Pluvialis fulva
2000: 1 ind.* 1K, Akerøya, Hvaler 15.09 (SEN).
Ny art for Østfold. Den ble sett samtidig med
rustsnipen, som også var ny art for fylket! Sibirloen hekker på tundraen i Ø-Asia, og overvintrer i kystområder mellom Det Indiske Hav og
Austaralia.
TUNDRALO Pluvialis squatarola
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 17.04 (AOS). 2 ind.
Kurefjorden, Rygge/Råde 20.05 (HFS).
VIPE Vanellus vanellus
2000: 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 09.01
(ÅSF). 2 ind. Krokstadfjorden, Råde 02.12
(ÅSF, PAJ).
POLARSNIPE Calidris canutus
2000: 3 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 07.04
(MNI). 4 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 1220.04 (ESH, PTA, PAJ, m.fl.). 3 ind. Akerøya,
Hvaler 17.04 (AOS). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/
Råde 24.04 (PAJ, ÅSF, MNI).
SANDLØPER Calidris alba
2000: 2 ind. Akerøya, Hvaler 20.08 (JRA, BFR).
1 ind. Akerøya, Hvaler 27.08 (HMØ). 6 ind.
Akerøya, Hvaler 03.09 (AOS). 1 ind. Vikertangen, Hvaler 08.09 (PTA, FJA). 2 ind. Akerøya, Hvaler 16.09 (AOS).
DVERGSNIPE Calidris minuta
2000: 3 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 20.05
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(ESH, MNI, POS, HFS). 2 ind. Kurefjorden,
Rygge/Råde 21.05 (ADY).
ALASKASNIPE Calidris melanotos
2000: 1ind. 2K+, Kurefjorden, Rygge/Råde 26.04
(TAA, LPS).
Funn nr. 2 i fylket. Det første var fra Kallaksjøen,
Trøgstad 12.05.99.
FJÆREPLYTT Calidris maritima
2000: 6 ind. Akerøya, Hvaler 02.01 (MPE, JRA,
TAA). 25 ind. Akerøya, Hvaler 04.01 (PTA,
JRA, TAA). 1 ind. Viker, Hvaler 31.12 (KEV).
MYRSNIPE Calidris alpina
2000: 2 ind. Akerøya, Hvaler 02.01 (MPE, JRA,
TAA).
FJELLMYRLØPER Limicola falcinellus
2000: 1-2 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 25-29.05
(RBO, KJO, ÅSF, PAJ, m.fl.). 1-2 ind. N. Ovenbukt, Råde 13-20.08 (PTA, FJA, PAJ, MNI,
ÅSF, m.fl.). 3 ind., ad + 2 ind. 1K, N. Ovenbukt, Råde 27-29.08 (RBO, TAA).
RUSTSNIPE Tryngites subruficollis
2000: 1 ind.* 1K+, Akerøya, Hvaler 15.09 (SEN).
Første funn av rustsnipe fra Østfold. Arten har
sitt utbredelseområde i N-Amerika og Ø-Sibir.
Årlig streifgjest i Norge de senere år.
KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus
2000: 2 ind. Lysakermoa, Eidsberg 25.09 (TGU).
1 ind. Skattebøl, Rakkestad 04.10 (PTA). 1 ind.
Røsægmoa, Rakkestad 07.10 (POS). 2 ind.
Akerøya, Hvaler 10.10 (JRA). 2 ind. Akerøya,
Hvaler 13.10 (JRA, PTA). 1 ind. Skipstadkilen,
Hvaler 30.10 (RGB). 1 ind. Råde st., Råde
23.12 (RFR).
Individet fra Råde 23.12 ble funnet skadet, og
døde senere.
RUGDE Scolopax rusticola
2000: 1 ind. Berby, Halden 24.12 (MOL).
SVARTHALESPOVE Limosa limosa
2000: 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 13.05
(MNI, ADY). 1 ind. Øra, Fredrikstad 13.05
(MPE). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 2126.05 (ADY, ESH, PTA, ÅSF, m.fl.). 4 ind.
Kurefjorden, Rygge/Råde 27.05 (GSA, THE).
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SOTSNIPE Tringa erythropus
2000: 1 ind. Øra, Fredrikstad 30.04 (ÅSF, PAJ).
3 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 05.05 (ESH).
1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 08.05 (PTA,
MNI). 1 ind. Øra, Fredrikstad 08.05 (ÅSF). 1
ind. Kallaksjøen, Trøgstad 09.05 (TGU). 2 ind.
Øra, Fredrikstad 09.05 (ÅSF). 5 ind. Øra, Fredrikstad 13.05 (MPE). 1 ind. N. Ovenbukt 08.06
(ÅSF, PAJ).
RØDSTILK Tringa totanus
2000: 2 ind. Akerøya, Hvaler 03.01 (MPE, JRA,
TAA). 2 ind. Akerøya, Hvaler 02.12 (SEN,
MPE).
RØDSTILK Tringa totanus robusta
1988: 1 ind. Akerøya, Hvaler 16.08 (MPE, TOA)
Første sikre funn i Østfold av underarten «Islandsrødstilk», som hekker på Island og Færøyene.
Det blir observert overvintrende rødstilker i
området rundt Akerøya stort sett hvert år, og
det er meget mulig at disse tilhører denne underarten.
GRØNNSTILK Tringa glareola
2000: 1 pull. Skipstadkilen, Hvaler, sann. hekking 08.07 (GMO, CJA). 112 ind. N. Ovenbukt 26.07 (RBO).
TEREKSNIPE Xenus cinereus
1999: 1 ind. Rosnesbukta, Kurefjorden, Rygge/
Råde 28.05 (ADY).
Funn nr. 4 av arten i Østfold.
SVØMMESNIPE Phalaropus lobatus
2000: 1M*, N. Ovenbukt, Råde 08-09.06 (AGU,
RBO, PAJ, ÅSF, m.fl.).
POLARJO Stercorarius pomarinus
1999: 1 ad. Akerøya, Hvaler 02.05 (SEN).
2000: 1 ind. (lys fase) Haslau, Sarpsborg 07.01
(PTA). 1 ind. (mørk fase) Haslau, Sarpsborg
08.01 (PTA). 2 ind. 3K og 4K+, Akerøya, Hvaler 20.05 (SEN, JKS).
STORJO Catharacta skua
2000: 5 ind. Bastangen, Vesterøy, Hvaler 10.09
(MPE, SEN).
DVERGMÅKE Larus minutus
2000: 1 ind. 2K, Øketangen, Sarpsborg 08.01
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(PTA). 1 ind. 2K, Øra, Fredrikstad 30.04 (GSA,
AFR, PAJ, ÅSF, m.fl.). 1ad. Øra, Fredrikstad
13.05 (MPE). 1ad.* + 1ind. 2K, Gjølsjøen,
Marker 16.05 (PTA, POS). 1 ind. 2K, Kurefjorden, Rygge/Råde 16 - 17.05 (MNI, KJO,
RBO, JNY). 1 ind, Gjølsjøen, Marker 21.05
(JST). 1 ind. 2K, Gjølsjøen, Marker 25.05
(PTA). 2 ind. 2K + 1 ind. 1K, Skattebøl, Rakkestad og Lysakermoa, Eidsberg 12 - 17.08
(PTA, FJA, TGU). 1 ind. 1K, Jeløya, Moss
08.09 (RBO). 1ad + 1 ind. 1K, Alshus, Kråkerøy, Fredrikstad 01.11 (ÅSF). 1ad. Alshus,
Kråkerøy, Fredrikstad 02.11 (ÅSF). 1 ind. 1K,
Akerøya, Hvaler 03.11 (SEN, JRA, TAA). 5
ind. Stalsberget, Jeløya, Moss 04.11 (ÅSF,
RBO, MNI, PTA, PAJ). 10 ind. Akerøya, Hvaler 04.11 (TAA, KEV, JRA, SEN, HMØ). 4 ind.
Akerøya, Hvaler 05.11 (SEN, HMØ, KEV,
JRA).
Et meget godt år for dvergmåke i fylket. Totalt er
det kommet inn beskrivelse på 35 ind. til LRSK,
mens det er rapportert om hele 51 ind.
SABINEMÅKE Larus sabini
2000: 1 ind. 1K, Vikertangen, Hvaler 08.09 (PTA,
FJA). 1 ind. 1K, Vikerkilen, Hvaler 10.09
(ESH). 1 ind. 1K, Stalsberget, Jeløya, Moss
31.10 (PTA).
Funn nr. 9 - 10 og 11.
SILDEMÅKE Larus fuscus
2000: 1 ind. Kambobukta, Moss 12.01 (NCL). 1
ind. med 1 pull., Femsjøen, Halden 13.07
(MOL). 1 ind. Lysakermoa, Eidsberg 07.11
(PTA). 1 ind. 1K, Sjøbadet, Jeløya, Moss 31.12
(RBO).
Funnet fra Femsjøen er en ferskvannshekking.
POLARMÅKE Larus hyperboreus
2000: 1 ind. Tollbodbrygga, Fredrikstdad 02.02
(MPE, JRA). 1 ind. 4K, Kurefjorden, Rygge/
Råde 21.05 (PAJ, ÅSF). 1 ind. 2K, Akerøya,
Hvaler 21.05 (JRA, SEN, SLU).
SVARTBAK Larus marinus
2000: 1 ind. med 1 pull. Store Erte, Halden 22.07
(MOL).
Ferskvannshekking.
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SPLITTERNE Sterna sandvicensis
2000: 1 ind*. 1K, Jeløya, Moss 08.09 (RBO,
ÅSF). 1 ad. Lysakermoa, Eidsberg 11.12 (SPE,
PTA).
Funnet fra Lysakermoa er meget spesiellt, da det
dreier seg om et ferskvannsfunn i desember.
RØDNEBBTERNE Sterna paradisaea
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 04.11 (TAA, KEV,
JRA, SEN, HMØ).
SVARTTERNE Chlidonias niger
2000: 1 ad. Rosnesbukta, Kurefjorden, Rygge/
Råde 05.06 (TAA, RBO, MNI).
ALKE Alca torda
2000: 1 ind. Lysakermoa, Eidsberg 02.11 (PTA).
Sjeldent med innlandsfunn.
LUNDE Fratercula arctica
2000: 5 ind. Akerøya, Hvaler 04.01 (PTA, JRA,
TAA). 1 ind. Skinnarholmen, Hvaler 31.10
(RGB). 7 ind. Stalsberget, Jeløya, Hvaler 31.10
(PTA, AGU, ÅSF, TAA, LPS). 1 ind. Akerøya,
Hvaler 04.11 (TAA, KEV, JRA, SEN, HMØ).
1 ind. Vikertangen, Hvaler 10.12 (PTA).
SKOGDUE Columba oenas
2000: 1 ind. Skjeberg, Sarpsborg 17.02 (PTA).
Sann. hekking, Skipstadkilen, Hvaler 08.07
(GMO, CJA).
HUBRO Bubo bubo
2000: 1 ind. Korshavn, Hvaler 05.02 (LPS, TAA,
MPE). 2 ind. Rakkestad 19.02 (PTA, POS). 1
ind. samme sted 17.03 (PTA). 1 ind. Ystehede,
Halden 22.04 (GFE). 1 ind. Grimsøy, Sarpsborg 28.07 (MOL).
SNØUGLE Nyctea scandiaca
2000: 1 ind. 2K+, Akerøya, Hvaler 01-03.01
(HMØ, m.fl.).
SPURVEUGLE Glaucidium passerinum
2000: 1 ind. Skjærviken, Fredrikstad 20.01 (Gerd
og John Klavestad). 1 ind. Øra, Fredrikstad
28.01 (TAA). 1 ind. Oredalen, Fredrikstad
31.01 (MVI). 1 ind. Knappestad, Hobøl 03.02
(SPE). 1 ind. Berby, Halden 03.02 (PTA). 1
ind. Rokke, Halden 05.02 (PTA, TTA). 1 ind.
Furuly, Marker 08.02 (PTA, SPE). 1 ind. Ulve-
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holtet, Halden 15.02 (TGU). 1 ind. Munkebråten, Rakkestad 19.02 (OWK). 1 ind. Berg,
Halden 19.02 (KEV). 1 ind. Degernes, Rakkestad 19.02 (PTA, POS). 1 ind. Rolvsøy, Fredrikstad 20.02 (BFR). 1 ind. Styggedalen, Rakkestad 21.02 (PTA). 1 ind. Søndre Blytjern,
Rakkestad 23.02 (TGU). 1 ind. Lund, Marker
02.03 (PTA). 1 ind. Hauge, Hvaler 10.03 (KJO).
1 ind. Fuglevik, Fredrikstad 12.03 (GHA). 1
ind. Tyrihjellåsen, Askim 12.03 (CHA, PTA).
1 ind. Vardeåsen, Askim 06.05 (PTA). 2 ind.
Hekkefunn, Trøgstad 14.05 (JST, PTA). 1 ind.
Kallaksjøen, Trøgstad 28.05 (PTA). 1 ind.
Sjursbråtatjenna 04.06 (PTA). 1 ind. Sameiga,
Eidsberg 14.09 (JST).
HORNUGLE Asio otus
2000: 1 ind. Vollvet, Rakkestad 19.02 (PTA,
POS). 1 ind. Akerøya, Hvaler 17.04 (AOS). 2
ind. Akerøya, Hvaler 18.04 (AOS). 1 ind. Akerøya, Hvaler 22.04 (AOS). 1 ind. Hærsetøya,
Trøgstad 06.05 (PTA). 2 pull. Ravnfjell, Fredrikstad 24.06 (THU, SHU). 1 pull. Skinnerflo,
Råde 02.07 (ÅSF, PAJ). 1 ind. Akerøya, Hvaler 13.10 (JRA, CJA). 1 ind. Akerøya, Hvaler
14.10 (JRA, CJA).
JORDUGLE Asio flammeus
2000: 1 ind. Krokstadfjorden, Råde 09.04 (ADY).
1 ind. Akerøya, Hvaler 17.04 (AOS). 1 ind.
Akerøya, Hvaler 22.04 (AOS). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 29.04 (KEV, MNI). 1 ind.
Akerøya, Hvaler 30.04 (TAA, JRA, LPS). 1 ind.
Kurefjorden, Rygge/Råde 01.05 (MGU). 1 ind.
Akerøya, Hvaler 05-06.05 (AOS). 1 ind. Akerøya, Hvaler 01.06 (MPE).
HORN/JORDUGLE Asio otus/flammeus
2000: 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 22.10
(ADY).
VENDEHALS Jynx torquilla
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 22.04 (AOS). 2 ind.
Bøensetra, Aremark 06.05 (MOL). 2 ind. Akerøya, Hvaler 14.05 (AOS). 1 ind. Rauøy, Fredrikstad 15.05 (JIB). 1 ind. Skrikerud, Trøgstad
16.05 (JST). 1 ind. Tjøstøl, Aremark 31.05
(PTA). 1 ind. Oven, Råde 04.06 (MPE, m.fl.).
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1 ind. Isesjø, Sarpsborg 28.07 (KOL, TOL,
MOL). 1 ind. Akerøya, Hvaler 03.09 (AOS). 1
ind. Missingmyr, Råde 24.10 (PTA).
GRÅSPETT Picus canus
1999: 1 ind. Bunessjøen,Østerbo, Halden 29.10
(TGU).
2000: 1M, Ekelimoen, Halden 16 - 18.01 (GFE,
OØB). 1M. Tyrihjellåsen, Askim 13.02-12.03
(GSA, CHA, PTA). 1M, Skårud, Askim 01.03
(PTA). 1 ind. Bøensetra, Aremark 17.03 (PTA).
2 ind*. hekkefunn, Tjøstøl, Aremark 03.05
(JST, PTA). 1 ind. Nøtteholen, Rakkestad 17.09
(TGU). 1M, Eng, Rakkestad 22.10 (POS). 1M,
Tyrihjellåsen, Askim 25.12 (CHA, GST).
DVERGSPETT Dendrocopos minor
2000: Hekkefunn, Skrikerud, Trøgstad, 14.05
(JST, PTA). 3 hekkefunn, Eidsberg stasjon,
Eidsberg dette året. (JST).
TRETÅSPETT Picoides tridactylus
2000: 1 par, Tjøstøl naturreservat, Aremark 31.01
(PTA, TTA). 2 par, Tjøstøl naturreservat 03.05
(JST, PTA). 1F, Skrikerud, Trøgstad 03.05
(JST). 1M, Tjøstøl naturreservat, Aremark
03.05 (PTA). 1 ind. Skrikerud, Trøgstad 06.05
(JST). 1 par, Kamperud, Marker 13.05 (JST,
PTA). 1 ind, Sletner, Eidsberg 27.06 (BPL). 1
ind, Tjøstøl naturreservat 02.10 (PTA). 1 ind.
Nøtteholen, Rakkestad 22.10 (POS).
TRELERKE Lullula arborea
2000: 1 ind. Papperø, Hvaler 20.03 (KJO). 1 ind.
Grimsøya, Sarpsborg 24.03 (TGU). 3 ind.
Vardeåsen, Aremark 26.03 (BPL). 2 ind.
Brakkebausand, Fredrikstad 26.03 (ÅSF, PAJ).
1 ind. Rørfjell, Råde 28.03 (ÅSF). 1 ind. Borredalen, Fredrikstad 31.03 (TSØ). 1 ind. Arekilen, Hvaler 01.04 (TWA). 2 ind. Papper, Hvaler 01.04 (TWA). 1 ind. rm., Nipa, Skjeberg,
Sarpsborg 01.04 (KTR). 1 ind. Øra, Fredrikstad 06.04 (LPS, TAA). 2 ind. Lysakermoa,
Eidsberg 06.04 (PTA). 2 ind. Skjærviken, Fredrikstad 08.04 (THU). 2 ind. Rørfjell, Råde 08.04
(MNI, RBO). 1 ind. Mjølnermoen, Halden
09.04 (TOL, MOL). 1 ind. Holmberg, Halden
09.04 (BPL). 1 ind. Henestangen, Råde 22.04
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(ØLÅ). 1 ind. Svingen, Halden 22.04 (PTA,
POS). 1 ind. Dølasletta, Fredrikstad 27.04
(MVI). 1 ind. Skihytta, Fredrikstad 28.04
(GHA). 2 ind. Torsneskilen, Fredrikstad 04.05
(KJO). 1 ind. Bjerkeli, Torsnes, Fredrikstad
07.05 (JIB, TBÅ). 1 ind. Myra, Torsnes, Fredrikstad 07.05 (JIB, TBÅ). 2 ind. Tostensetfjella,
Halden 19.06 (OWK). 1 ind. Torpedal, Halden
11.09 (KOL). 2 ind. Vikerhavn, Hvaler 07.10
(ÅSF, PAJ). 1 ind. Akerøya, Hvaler 10.10
(JRA).
SANGLERKE Alauda arvensis
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 04.01 (PTA, JRA,
TAA). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 01.12
(PTA). 1 ind. Øra, Fredrikstad 16-17.12 (KEV,
GSA, THE).
LÅVESVALE Hirundo rustica
2000: 1 ind. Augeberghølen, Råde 24.11 (JDY).
TARTARPIPLERKE Anthus richardi
2000: 1 ind. 2K+, Akerøya, Hvaler 30.04 (AOS).
1 ind. Øra, Fredrikstad 30.04 (GSA, AFR,
KEV, PAJ, ÅSF). 1 ind. Akerøya, Hvaler 30.09
(SEN, CJA, BFR).
Funn nr. 4-5 og 6 i Østfold.
LAPPIPLERKE Anthus cervinus
2000: 1 ind. Skattebøl, Rakkestad 31.08 (PTA).
1 ind. Gjølsjøen, Marker 01.09 (PTA, FJA). 1
ind. Akerøya, Hvaler 02.09 (AOS). 2 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 02.09 (ÅSF, PAJ). 1 ind.
Buskogen, Fredrikstad 03.09 (PAJ, ÅSF). 1 ind.
Akerøya, Hvaler 03.09 (AOS). 1 ind. Skattebøl,
Rakkestad 04.09 (PTA). 1 ind. Akerøya, Hvaler 11.09 (JRA). 1 ind. Lysakermoa, Eidsberg
12.09 (PTA). 1 ind. Akerøya, Hvaler 16.09
(AOS). 1 ind. Lysakermoa, Eidsberg 18.09
(PTA). 1 ind. Carlberg, Rygge 05.10 (RBO). 1
ind. Vikerkilen, Hcvaler 07.10 (ÅSF, PAJ).
GULERLE Montacilla flava flavissima
2000: 1M, Akerøya, Hvaler 20.05 (SEN, JRA).
Funn nr. 9 i Østfold av denne underarten.
VINTERERLE Montacilla cinerea
2000: Sann. hekking Kykkelsrud, Askim 15.05
(PTA). Sann. hekking, Ørselva/Ende, Halden
14.05 (GFE, OØB). 1 par med reir, Berby, Hal-

56

NATUR I ØSTFOLD 20(1/2) 2001

den 19.05 (MOL). 1 par med reir, Prestebakke,
Halden 19.05 (MOL). 3 ind. indikasjon på hekking, Fosseløkka, Halden 22.05 (MOL). Hekkefunn, Buerbekken, Sarpsborg 26.05 (ESH).
LINERLE Montacilla alba alba
2000: 1 ind. Halden sentrum, Halden 10.12 (TOL,
KOL, MOL). 1 ind. Thorsø herregård, Fredrikstad 20.12 (GUM).
FOSSEKALL Cinclus cinclus
2000: 2 ad. + 3 juv. Berby, Halden 14.05 (GFE,
OØB). Sannsynlig hekking, Fosseløkka, Halden 22.05 (MOL). Hekkefunn, Buerbekken,
Sarpsborg 26.05 (ESH).
Også fossekallen hekker mange flere steder enn
hva ett hekkefunn forteller.
JERNSPURV Prunella modularis
2000: 2 ind. Viker, Hvaler 25.12 (PTA).
NATTERGAL Luscinia luscinia
2000: 1 ind. Huser, Hvaler 06.05 (MVI). 1 ind.
Akerøya, Hvaler 08.05 (AOS). 2 ind. Eldøya,
Rygge 14.05 (PSR, JOR, ARI, LFL). 1 ind.
Ørmen, Fredrikstad 20.05 (TGU). 2 ind.
Kureåa, Rygge 21.05 (ÅSF, PAJ). 1 ind. Skårakilen, Fredrikstad 21-22.05 (ADY, PAJ, ÅSF).
1 ind. Trekanten, Hvaler 25.05 (RGB). 2 ind.
Kureåa, Rygge 26.05 (PTA, POS). 1ind.
Kureåa, Rygge 27-29.05 (ESH, PTA). 2 ind.
Huser, Hvaler 28.05 (MVI). 2 ind. Rør, Rygge
29.05 (PTA). 1 ind. Lille Rygge, Rygge 30.05
(ESH). 1 ind. Håbu, Hvaler 30.05 (MVI). 1 ind.
Rokkevannet, Halden 30-31.05 (PTA, JER). 1
ind. Ørmen, Fredrikstad 31.05 (ADY). 1 ind.
Verne Kloster, Rygge 31.05 (DBE, TSK, ARI,
LFL). 1 ind. Reiertangen, Jeløya, Moss 31.05
(DBE, TSK, ARI, LFL). 2 ind. Arneberg, Råde
01.06 (DBE, TSK, ARI, LFL). 1 ind. Skråtorp,
Råde 01.06 (ADY). 1 ind. Halmstad, Rygge
01.06 (DBE, TSK, ARI, LFL). 8 ind. Kureåa,
Rygge 01.06 (DBE, TSK, ARI, LFL). 1 ind.
Lille Rygge, Rygge 01.06 (DBE, TSK, ARI,
LFL). 1 ind. Kjerkegrenda, Rygge 01.06 (DBE,
TSK, ARI, LFL). 1 ind. Bilitt, Hobøl 10.06
(PTA). 1 juv. sann. hekking, Huser, Hvaler 0304.07 (MVI). 2 juv. sann. 2 hekkinger, Rauøy,
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Fredrikstad 14.07 (MVI, ESK, BFR, GHA).
SVARTRØDSTJERT Phoenicurus ochruros
2000: Hekkefunn*, Halden jernbanestasjon, Halden 17.04-15.06 (MOL, RBO, PTA, PAJ, ÅSF
m.fl.). 1F, Viker, Hvaler 25.11 (TGU). 1M ad*.
Akerøya, Hvaler 21-22.04 (AOS).
SVARTSTRUPE Saxicola torquata
2000: 1M + 1F, Akerøya, Hvaler 07.03 (BFR).
1F. Akerøya, Hvaler 11.03 (BFR, KEV, CJA).
1 ind. Horneskilen, Sarpsborg 21.03 (GFE,
OØB).
STEINSKVETT Oenanthe oenanthe
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 25.11 (SEN, BFR,
MPE).
SUMPSANGER Locustella luscinonides
2000: 1M*, 2K+ . Skinnerflo, Råde 26.05-04.06
(PTA, POS, m.fl.).
Ny art i fylket! Har sitt hovedutbredelseområde i
Mellom-Europa. Hekker muligens i Danmark.
Sumpsangeren overvintrer sør for Sahara.
ELVESANGER Locustella fluviatilis
2000: 1M 2K+. Stillesby, Marker 08-10.06 (HPR,
TNI, VBU, GFK).
Funn nr 6 i fylket.
GRESSHOPPESANGER Locustella naevia
2000: 1 ind. Tunevannet, Sarpsborg 03-10.06
(MHA, TGU, ÅSF, PAJ, m.fl.). 1 ind. Tomb,
Råde 17.07 (TBÅ, JIB). 1 ind. 1K, Jeløya, Moss
30.09 (RBO).
SIVSANGER Acrocephalus shoenobaenus
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 14.05 (AOS). 1 ind.
Gjølsjøen, Marker 15.05 (PTA). 1 ind.
Gjølsjøen, Marker 20.05 (MOL). 1 ind.
Augeberghølen, Råde 20.05-01.06 (TGU, PAJ,
ÅSF, ADY). 1 ind. Skårakilen, Fredrikstad 2122.05 (ADY, PAJ, ÅSF). 2 ind. Skårakilen,
Fredrikstad 01.06 (ADY). 1 ind. Gjølsjøen,
Marker 08.06 (HPR, TNI, VBU, GFK). 1 ind.
Gjølsjøen, Marker 10.06 (MOL). 1 ind.
Gjølsjøen, Marker 01.09 (PTA, FJA). 1 ind.
Lysakermoa, Eidsberg 12.09 (PTA).
MYRSANGER Acrocephalus palustris
2000: Ca. 70 ind. innrapportert.
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TROSTESANGER Acrocephalus arundinaceus
2000: 1M*, 3K, Kallerødbekken, Koret, Fredrikstad 05-10.06 (TAA, TSA, PAJ, JIB m.fl.)
Funn nr. 6 av trostesanger i Østfold. Denne fuglen ble fanget inn for ringmerking den 10.06.
Det viste seg at den hadde svensk ring fra tidligere, og var ringmerket som pull. ved
Hornborgarsjøen i Sverige den 29.06.1998.
MØLLER Sylvia curruca
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 23.04 (AOS).
Tidlig ankomst.
MUNK Sylvia atricapilla
2000: 1M, Kykkelsrud, Askim 19.12 (SPE).
FUGLEKONGESANGER Phylloscopus
proregulus
2000: 1 ind. 1K, Trosvik, Fredrikstad 30.10 (PAJ).
Funn nr. 5 av fuglekongesanger. Fuglen fløy i en
glassrute på Sleipner Motor og døde.
DVERGFLUESNAPPER Ficedula parva
2000: 1M, Hærset, Trøgstad 14.05 (PTA). 1 ind.
1K, Fredriksten festning, Halden 23.08 (MOL).
SKJEGGMEIS Panurus biarmicus
1999: 1 ind. Arekilen, Hvaler 09.01 (TGU).
2000: Arten blir observert regelmessig i alle årets
måneder i Øra naturreservat med opptil 40 ind.
(Mange observatører). 1M, Fuglevikbukta,
Fredrikstad 22.04 (PAJ). 3 ind. Skårakilen,
Fredrikstad 25.05 (KJO). 1 ind. Fuglevikbukta,
Fredrikstad 02.06 (PAJ). 5 ind, Kurefjorden,
Rygge/Råde 05.11 (MNI). 2+ ind. Arekilen,
Hvaler 24.11 (MVA, SWI). 1 ind. Kurefjorden,
Rygge/Råde 17.12 (RBO). 1M, Fuglevikbukta,
Fredrikstad 26.12 (PAJ).
ROSENVARSLER Lanius minor
1 ind*. 2K+, N. Ovenbukt, Råde 04.06 (TAA,
m.fl.)
Funn nr. 2 av rosenvarsler i fylket. Det første funn
er fra Goenvad, Kråkerøy, Fredrikstad
27.09.1981.
VARSLER Lanius excubitor
2000: 1 ind. Brekke, Rakkestad 01.01 (TGU). 1
ind. Skåra, Fredrikstad 05.02 (GSA, THE). 1
ind. Skinnerflo, Råde
06.02 (KJO). 1 ind.
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Fig. 3. Rosenstær fra Skagen 13.05.99. Det ble
før funnet fra Akerøya, observert 2 rosenstærer i
Skagen, Danmark, mulig en av disse dro noen
mil mot nord. Foto: Morten Nilsen.
Kallaksjøen, Trøgstad 07.02 (PTA). 1 ind.
Hjelmark, Eidsberg 09.02 (PTA, SPE). 1 ind.
Sulerud, Eidsberg 10.02 (PTA). 1 ind. Tomb,
Råde 13.02 (ÅSF, PAJ). 1 ind. Østerbo, Halden 28.02 (TGU). 1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad
07.03 (PTA). 1 ind. Tomb, Råde 19.03 (ØLÅ).
1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 20-25.03 (PTA,
TAA, POS, JNY). 1 ind. Hærsetmosen, Trøgstad 22.03 (PTA). 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 25-29.03 (PTA, POS, JNY). 1 ind. Tjernsrød, Våler 08.04 (BHL). 1 ind. Øra, fredrikstad
22.04 (ESH). 1 ind. Ørmen, Fredrikstad 06.05
(KEV). 1 ind. Akerøya, Hvaler 19.09 (MPE,
JRA). 1 ind. Akerøya, Hvaler 10-16.10 (JRA,
PTA, CJA). 1 ind. Store Torp, Rakkestad 17.10
(PTA). 1 ind. Haugtomt, Eidsberg 20.10 (PTA).
1 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 27.10 (PTA). 1
ind. Vesttorp, Rakkestad 04.11 (POS). 1 ind.
Pytterud, Marker 05.11 (PTA). 1 ind. Store
Torp, Rakkestad 08.11 (PTA). 1 ind. Hærsetøya,
Trøgstad 10.11 (PTA, MST). 1 ind. Kallak-
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Fig. 4. Det er få funn av hortulan fra fylket. Dette er fuglen som ble ringmerket ved Skattebøl,
Rakkestad 13.08.00.Foto: Per Tangen.
sjøen, Trøgstad 10.11 (PTA, MST). 1 ind. Kviller, Eidsberg 19.11 (PTA). 1 ind. Kallaksjøen,
Trøgstad 22.11-19.12 (PTA, SPE). 1 ind. S.
Homstvet, Eidsberg 01-05.12 (PTA, SPE). 1
ind. Tomb, Råde 03.12 (HVI). 1 ind. Bilitt,
Hobøl 04.12 (PTA). 1 ind. Hærsetsjøen, Trøgstad 06.12 (SPE). 1 ind. Sekkelsten, Askim
14.12 (PTA, FJA). 1 ind. Augerud, Våler 15.12
(MHA). 1 ind. Skinnerflo, Råde 16.12 (ÅSF,
PAJ). 1 ind. Tombsletta, Råde 17.12 (ADY). 1
ind. Augeberghølen, Råde 17.12 (KEV). 1 ind.
Kåtorp, Marker 18.12 (SPE). 1 ind. Øra, Fredrikstad 25-26 .12 (TAA, CFL, ÅSF, PAJ). 1
ind. Kjølberg, Onsøy, Fredrikstad 25.12 (PTA).
1 ind. N. Halmstad, Rygge 25.12 (RBO). 1 ind.
Grønslett, Askim 27.12 PTA).
NØTTEKRÅKE Nucifraga caryocatactes
2000: 1 ind. Tyrihjellåsen, Askim 26.02 (MPE,

SIV). 1 ind. Tyrihjellåsen, Askim 05.03 (JRA,
MPE, SIV, PTA, m.fl.). 1 ind. Huser, Hvaler
10.03 (PTA). 2 ind. Tyrihjellåsen, Askim 12.03
(CHA, PTA). 1 ind. Kykkelsrud, Askim 24.03
(PTA). 1 ind. Askim sentrum, Askim 25.03
(PTA, TTA). 1 ad. + 1 juv. Ekelimoen, Halden
11.06 (GFE, OØB). 2 ind. Tosterød, Halden
27.08 (GFE, OØB). 1 ind. Spydeberg st., Spydeberg 16.09 (PTA). 1 ind. Skattebøl, Rakkestad 29.09 (PTA). 1 ind. Venås, Halden 09.10
(MOL). 1 ind. Kykkelsrud, Askim 10.10 (PTA).
1 ind. Kykkelsrud, Askim 15.10 (PTA, SPE).
1 ind. Askim semtrum, Askim 16.10 (PTA). 1
ind. Kallaksjøen, Trøgstad 16.10 (PTA). 2 ind.
Ekelimoen, Halden 02.11 (GFE, OØB).
KORNKRÅKE Corvus frugilegus
2000: 2 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 19.03
(PAJ, ÅSF). 2 ind. Fredrikstad sentrum, Fredrikstad 30.03 (PAJ). 1 ind. Lunder, Askim 05.04
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(PTA). 1 ind. Akerøya, Hvaler 06.05 (AOS). 1
ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 22.10 (PAJ,
MNI, ESH). 1 ind. 1K, Trøgstad krk., Trøgstad 20-24.11 (PTA). 5 ind. Trøgstad krk.,
Trøgstad 08-15.12 (PTA).
SVARTKRÅKE Corvus corone corone
2000: 1 ind. Lysakermoa, Eidsberg 08.12 (PTA).
Funn nr. 7 av denne underarten.
RAVN Corvus corax
2000: Hekkefunn, Berby, Halden 04.05 (GFE,
OØB). Hekkefunn, Eskerviken, Halden 30.04
(GFE, OØB).
ROSENSTÆR Sturnus roseus
2000: 1M 2K+, Akerøya, Hvaler 01.06 (HMØ,
MPE, JRA, m.fl.).
Funn nr. 4. av arten i fylket.
STILLITS Carduelis carduelis
2000: 1M + 1F, mulig hekking, Mysen sentrum,
Mysen 14.07 (PTA). 2ad. + 2 juv., Øra, Fredrikstad 25.07 (KEV). 2ad. + 3 juv., Fredriksten festning, Halden 23-24.08 (MOL). 2 ad. +
2 juv., Rød herregård, Halden 25.08 (MOL).
POLARSISIK Carduelis hornemanni
2000: 1 ind. Øra, Fredrikstad 28.01-16.03 (TAA,
PTA, SPE, MPE, m.fl.).
ROSENFINK Carpodacus erythrinus
2000: 1 ind. Hærsetøya, Trøgstad 20.05 (PTA).
2MM, Skjebergkilen nord, Sarpsborg 22.05
(BPL). 1 ind. Rosnes, Råde
22.05 (PTA).
1 ind. Ørmen, Fredrikstad 25.05 (KJO). 1 ind.
Skinnerflo, Råde 27.05 (ADY). 1 ind. Balaklava, Jeløya, Moss 27.05 (LFL). 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 29.05 (JRA, TSA, LPS,
TAA). 1M, Gjølsjøen, Marker 29.05 (PTA).
1M, Kykkelsrud, Askim 30.05 (PTA). 3 ind.
Skjebergkilen, Sarpsborg 30.05 (MOL). 2 ind.
Ystehede, Halden 02.06 (GFE, OØB). 1 ind.
Buskogen, Kråkerøy, Fredrikstad 04.06 (PAJ).
1 ind. Solbergfoss, Askim 06.06 (MVI). 1 ind.
Elgåfossen, Halden 22.06 (GFE, OØB). 4 + 4
ind. (4 revir, ett revir med 4 juv), Rauøy, Fredrikstad 17.07 (MVI, ESK, BFR, GHA).
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KJERNEBITER
Coccothraustes
coccothraustes
2000: 1 ind. Slitu, Eidsberg 02.02 (AHA). 1 ind.
Askim sentrum, Askim 07.02 (PTA). 1M, Berg,
Halden 18.04 (EOL). 1F, Ystehede, Halden
20.04 (GFE, OØB). 1 ind. Ørekroken, Hvaler
26.04 (RGB). 2MM, Isebakke, Halden 15.06
(POM). 1F, Isebakke, Halden 22.06 (POM). 12 ind. Viker, Onsøy, Fredrikstad 10.11-17.12
(PÅS). 1 ind. Kykkelsrud, Askim 23-27.12
(SPE).
HORTULAN Emberiza hortulana
2000: 1 ind. Akerøya, Hvaler 06.05 (AOS). 1M.
Akerøya, Hvaler 08.05 (AOS). 1 ind*. 1K,
Skattebøl, Rakkestad 13.08 (POS, PTA).
Ikke godkjente saker
ISLOM Gavia immer
1998: 1 ind. Alby, Jeløya, Moss 10.09.
TUNDRAGÅS Anser albifrons
2000: 4 ind. Skinnerflo, Råde 15.12.
AMERIKABLESAND Anas americana
1999: 1M. Lysakermoa, Eidsberg 24.09.
ENGHAUK Circus pygargus
2000: 1F. Kurefjorden, Rygge/Råde 27.04.
STEPPEHAUK Circus macrourus
2000: 1F. Burum, Råde 07.06.
POLARMÅKE Larus hyperboreus
1999: 1 ind. Rokkevannet, Halden 27.05.
FJELLMYRLØPER Limicola falcinellus
1999: 1 ind. Rossnesbukta, Kurefjorden, Rygge/
Råde 01.06.
HVITRYGGSPETT Dendrocopos leucotos
2000: 1 ind. N. Ovenbukt, Råde 27.08.
SØRNATTERGAL Luscinia megarhynchos
1999: Lysakermoa, Eidsberg 07.06.
ISABELLASTEINSKVETT Oenanthe isabellina
2000: 1 ind. Kurefjorden, Rygge/Råde 02.
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Observatører
AAN = Arnfred Antonsen
ADY = Arve Dyresen
AFR = Asle Friberg
AGU = Andreas Gullberg
AHA = Atle Haga
AMK = Anne Marit Kolbeinsen
AOS = Akerøya Ornitologiske Stasjon
ARI = Anne Rising
ATH = Arne Thellin
ATH = Asbjørn Thune
BES = Bjørn Einar Sakseid
BET = Bjørn Egil Tangen
BFR = Bjørn Frostad
BHL = Bjørn Harald Larsen
BPL = Bjørn-Petter Løfall
CCO = C. Cotai
CFL = Christian Faye Lund
CHA = Camilla Haaland
CJA = Christer Jakobsen
CKA = Christian Kierulf Aas
CSU = C. Sunding
DBE = Dan Bendixen
EME = Elling Meum
EOL = Einar Olsen
ESH = Egil Sankey Hansen
ESK= Erik Skauen
FHA = Frøydis Haga
FJA = Frode Jacobsen
Gerd og John Klavestad
GFE = Grethe Feragen
GFK = Geir Fjørtoft Karlsen
GHA = Geir Hardeng
GMO = Geir Mobakken
GOH = Geir Otto Holmås
GSA = Geir Sverre Andersen
GST = Geirmund Stordal
GUM = Gustav Mohr
HFS = Haakon F. Stenersen
HKO = Helge Kolbeinsen
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HMØ = Harald Mørken
HPG = Hans Petter Gulliksen
HPR = Hans Petter Rømme
HVI = Håkon Vindenes
HÅS = Hans Åge Skjenken
JBS = John Brynjulf Stenersen
JDY = Jostein Dyresen
JEI = Jan Erik Isaksen
JER = Johnny Eriksen
JIB = Jan Ingar Båtvik
JKS = Jan K. Skjelnes
JNY = Jarl Nystrøm
JOR = Jo Ranke
JRA = Jan Rune Asbjørnsen
JST = Johnny Steen
KAJ = Ken Adelsten Jensen
KBE = Kjetil Bekkeli
KEV = Knut Erik Vedahl
KHE = Kai Hermansen
KJO = Kjetil Johannessen
KKN = Kjetil Knutsen
KMF = Knut- Magne Furuheim
KMY = Kendt Myrmo
KEI = Knut Eie
KTR= Knut Trondsen
LBL = Lennart Blomberg
LFL = Lennart Fløseth
LPS = Lasse Patrick Simensen
MDA = Morten Danielsen
MGU = Morten Gunther
MHA = Morten Hage
MKA = Marianne Karlsen
MNI = Morten Nilsen
MOL = Morten Olsen
MPE = Magne Pettersen
MST = Marius S. Tangen
MVI = Morten Viker
NCL = Nicholas Clarke
NN = ukjent
OJH = Ole Jørgen Hansen
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OMR = Ole Marius Ruud
OPS = Ole Petter Skallebakke
OTE = Ole Tendal
OWK = Ola Wergeland Krog
OØB = Olle Øborn
PAJ = Per-Arne Johansen
PGR = Per Grandalen
PGY = Per Gylseth
POM = Per Ola Moen
POS = Per-Otto Suther
PSR = Peter Sjolte Ranke
PST = Per Stensland
PTA = Per Tangen
PÅS = Pål Sture
RBO = Rune Botnermyr
REI = Roar Eilertsen
RFR = Roar Frølandshagen
RGB = Rune Gunther Bosy
RMA = Roy Mathisen
RSO = Rune Solvang
RTO = Rune Torgersen
RWI = Rune Wiggen
SEN = Stein Engebretsen
SFR = Synnøve Fredriksen
SHU = Solrunn Hunn
SIV = Sidsel Iversby
SLU = Sebastian Ludvigsen
SMK = Stein Magne Klann
SOM = Sven Olav Martinsen
SPE = Steinar Pedersen
SPR = Ståle Prestøy
SWI = Steinar Wikan
TBÅ = Torunn Båtsvik
TEN = Torfinn Engdal
TGU = Terje Gustavsen
THE = Torolf Helleren
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THU = Tore Hunn
TNI = Thomas Nilsen
TPE = Tommy Pedersen
TSA = Tommy Sand
TSH = Tom Shandy
TSK = Trond Skovdahl
TST = Tor Strøm
TSØ = Tor Sørlie
TTA = Toril S. Tangen
TWA = Truls W. Andersen
TAA = Tommy Andre Andersen
VBU = Vegard Bunes
ØLÅ = Øivind Lågbu
ØMO = Øystein Mortensen
ÅSF = Åge Sten Fredriksen
Litteratur
Hardeng, G. 1999a. Meget sjeldne fugler i Østfold, arter registrert 1 - 5 ganger. Østfold Natur 39: 138 - 161.
Hardeng, G. 1999b. Fugler i Østfold. Upublisert
notat.
Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G. Eldøy, S. &
Byrkjeland, S. 1994. Norsk fugleatlas. J.W.
Eide Grafiske AS, Bergen.
Høyland, B. O., Heggeland, H. & Mjøs, A. T.
2000. Sjeldne fugler i Norge 1996. Vår Fuglefauna Supplement nr. 3.
Svensson, S., Svensson, M. & Tjernberg, M.
1999. Svensk Fågelatlas. Lunds Universitet,
ArtDatabanken.
Beaman, M., Madge, S. & Olsen, K.M. 1998.
Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellomøsten.
Gads Forlag, København.
Johansen, P.-A. 2000. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 1999 - nytt fra den lokale
rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 19 (2): 137 - 153.

62

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000
J.INGAR I.BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2001. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000. Natur i Østfold 20(1/2):6370.
Østfold Ringmerkegruppe merket i 2000 totalt 12897 fugl fordelt på 9615 flyvedyktige,
voksne individer og 3282 pulli. Det ble merket åtte nye arter for gruppa; havsvale, gråhegre,
kvinand, sivhauk, kvartbekkasin, krykkje, rødnebbterne og trelerke slik at gruppen nå har
klemt ring på 162 fuglearter siden oppstarten i 1993. Av andre spesielt interessante arter i
2000 bør nevnes et stort antall jernspurv og trepiplerke som begge nær har fordoblet sine
respektive ringmerketall. På grunn av dårlig vær ble det dette året bare merket 84 pulli av
storskarv fra vår interessante hekkekoloni på Øra. Et av de mest interessante gjenfunn fra år
2000 var en trostesanger med svensk ring.
J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. E-post: batvik@tomb.no

Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod i 2000
av 31 autoriserte ringmerkere, enten med A- eller
B-lisens samt en C-merker. Gruppa har eksistert
i åtte år, slik at totalsummen baseres på
ringmerkinger foretatt fra 1993-2000.
Følgende personer er tilsluttet Østfold
Ringmerkegruppe per 31.12.2000, nevnt i
alfabetisk rekkefølge: Rune Aae, Jan Rune
Asbjørnsen, Erland Bjørkelo, Rune Botnermyr,
J.Ingar I. Båtvik, Håvard Ellingsgård, Stein
Engebretsen, Lennart Fløseth, Åge Sten
Fredriksen, Bjørn Frostad, Ole Jørgen
Hanssen, Robert Houtman, Jan Erik
Isaksen, Sidsel Iversby, Christer Jakobsen,
Harri Kämäräinen, Øivind Lågbu, Bjørn
Petter Løfall, Kjell Møklegård, Morten
Nilsen, Steinar Pedersen, Magne
Pettersen, Jo Ranke, Peter Sjolte Ranke,
Hans Åge Skjenken, John Stenersen,
Mikael Sundstrøm, Per Tangen, Knut
Trondsen, Morten Viker og Rune Wiggen.
Ikke alle har ringmerket fugl i de åtte
årene som er gått, mens andre har merket
svært mange. Innsatsen i Moss har vært
særlig stor dette året. Jo Ranke, sammen
med sønnen Peter, merket mest av alle
med 4082 individer. Nummer to ble Knut

Trondsen, som først og fremst har merket i
Sarpsborg-området, med 3444 individer. Kjell
Møklegråd ble nummer tre dette året, og det er
første gang han og kona Gudrun ikke merket mest
av alle i de årene ringmerkegruppa har eksistert.
Det merkes imidlertid flere fugler fugler i
fylket enn hva som blir med i denne oversikten.
Ved siden av ØRG fungerer Akerøya
Ornitologiske stasjon som en selvstendig enhet
med eget ringmerkeoppgjør. Her finnes også

Kjernebiter er blitt stadig vanligere i fylket, noe vi også
merker på merketallene. Her en hunnfugl fra Akerøya
26.4.1993. Foto: forf.
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Jo Ranke er en av de som, sammen med sønnen Peter, merker mest av alle merkerne i fylket. Her
sitter han med en musvåkunge i Tombdalen i Råde i juni 1992. Foto: forf.
ringmerkere som ikke er tilsluttet ØRG. Totalt
merkete fugler i fylket økes ytterligere ved at det
årlig forekommer ringmerkinger i fylket av mer
tilfeldige ringmerkere som er innom Østfold på
ferie eller som bare merker spesielt utvalgte arter
i forbindelse med ulike prosjekter.
Vi har fortsatt en kontingent på kr. 50 for
medlemmer i Østfold Ornitologiske forening,
mens ikke-medlemmer betaler kr. 100 per år.
Kontingenten benyttes hovedsakelig til portoutgifter og noe utgifter til kopiering.
Kontingenten fungerer som en slags lokal
lisensavgift. Samtidig har vi vedtatt regler for at
en ikke mottar lisens med mindre kontingenten
er betalt. Ved årsmøtet, avholdt 13.3.2001 på
Tomb i Råde, viste regnskapet en beholdning på
kr. 2477,02 en økning i forhold til i fjor på kr.

416,58. Regnskapet var revidert og funnet i orden.
Vi fant i imidlertid ingen grunn til å endre
lisensavgiften ennå.
Som tidligere består styret av J. Ingar I. Båtvik
som leder, sekretær og ringdistributør mens Jan
Erik Isaksen er kasserer og Åge Sten Fredriksen
er revisor. Rune Botnermyr står fortsatt som
materialforvalter, men ringmerkerne viser at de
klarer å dekke sine behov uten å ty til
ringmerkegruppas utvalgte. Rune kan likevel
kontaktes vedrørende spørsmål om nett, tenger
eller litteratur. Nå har Naturbokhandelen på Lista
vist seg serviceinnstilt overfor ringmerkernes
behov, og de fleste får vel den hjelp de trenger
ved å henvende seg direkte dit.
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Sesongen 2000
I 2000 merket vi 12897 fugler fra 107 arter, et
generelt godt år, dog noe færre enn fjorårets
toppår med 14070 merkete fugler fra 111 arter.
På åtte år har vi sammenlagt gitt 77897 fugler
ring. Fortsatt er det ytre deler som merker mest,
men det klemmes også relativt høye tall fra
Askimområdet. Fortsatt mangler vi
ringmerkeinnsats i Halden og i grensestrøkene
mot Sverige. Herved går oppfordringen ut i håp
om at vi kan rette på dette.
I 2000 fikk vi hele åtte nye merkearter,
stormsvale (vinddrevet eksemplar som dessverre
til slutt døde), gråhegre, kvartbekkasin, sivhauk
(ny hekkeart i fylket), kvinand, krykkje,
rødnebbterne og trelerke. Trelerke er en art det
omtrent ikke har blitt satt ring på tidligere i
Norge. Vi har jo en bra bestand i fylket, og vår
første fikk ring nå. Av andre interessante arter
kan nevnes 1 havsule, 3 pulli lerkefalk, 5
nattergal, 1 gresshoppesanger, 1 busksanger, 6
bøksanger, 1 bergirisk, 1 rosenfink, 4 kjernebiter,
2 spurvugle, 4 nattravn, 1 hortulan og 1
nøttekråke. Vi har videre merket
oppsiktsvekkende mange jernspurv og trepiplerke
i år hvor tallene nesten er fordoblet fra det vi har
maktet å gi ring siden ringmerkegruppa startet
for åtte år siden. Dette skyldes i hovedsak at Kjell
Møklegård har rigget seg til med høytaler og
lokkelyder for disse artene. Det har også vært bra
med Sylvia-sangere i våre fangstinnretninger.
Fra vår stadig økende koloni av storskarv ble
bare 84 pulli ringmerket i 2000. Forklaringen er
at været var så dårlig med særlig mye vind de
dagene ringmerkingen burde ha foregått. I året
som gikk merket vi mest kjøttmeis (2320), med
grønnsisik (2185) og løvsanger (1462) på de neste
plassene. I år observerte vi svært mange
interessante arter i fylket, men bare et fåtall av
disse ble fanget. Vi fikk for eksempel ikke merket
hvitkinngås på tross av to hekkefunn for denne
nye hekkearten i fylket. Vi fikk heller ikke satt
ring på sumpsangeren på Rådesletta som så
mange var og hørte på. Fortsatt har vi de høyeste
tallene for småfugl, men relativt sett har vi merket
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brukbart med ugler, måker og spetter i året som
gikk. Fortsatt merkes det imidlertid lite vadere
og ender i Østfold.
De fleste fugler ringmerkes rimeligvis innenfor
fylkesgrensene, men enkelte reiser utenfor fylket
enten på oppdagelsesferd i spennende fuglestrøk
eller har hytter, svigermødre e.l. andre steder hvor
det kan drives noe fuglefangst. Det fleste av slike
merkinger er foretatt i Hedmark og Finnmark,
men også noe i Telemark og Vestfold.
Gjenfunn
Vi har fått flere interessante gjenfunn i 2000. Et
av de sjeldneste fuglene var kontroll av en
trostesanger med svensk ring merket i
Hornborgasjøen som pullus sommeren 1998. Av
øvrige gjenfunn som særskilt kan nevnes fra år
2000 er en svartbak merket som pull på Heia
ytterst i Hvaler gjenfunnet død på Jylland i
Danmark omtrent ett år senere, kontroll av en
løvsanger på Blixøya i Våler merket i Tromsø
bare 17 dager tidligere, en rørsanger merket på
Blixøya i Våler gjenfunnet på Bjerkreim i
Rogaland bare 4 dager senere. Dit er det 291 km
i luftlinje, og denne fuglen må minst ha fløyet
7,2 mil per dag i direkte retning Rogaland, ganske
imponerende.
Av fugl merket hos oss gjenfunnet i utlandet
har vi flere som bør nevnes. En storskarv fra
Ørakolonien ble skutt i Meobecq i Indre Frankrike
for å verne om et oppdrettsanlegg. Skarven ble
drøyt 1 år og 6 måneder. En annen storskarv fra
samme koloni ble gjenfunnet død i Skaraborg i
Sverige etter drøye 2 måneder siden den fikk ring.
Fra Sverige har vi mottatt gjenfunn av både
rødstrupe, grønnsisik, jernspurv, grønnfink og
svarttrost. Fra Belgia har fått beskjed om
kontroller av rødstrupe, sivspurv, grønnsisik og
en nesten 7 år gammel makrellterne, fortsatt i
live. Lenger unna har vi mottatt gjenfunn fra
Frankrike av en jernspurv, fra Spania av
hagesanger og løvsanger, og riktig langveis fra
har vi mottatt gjenfunn av en løvsanger fra
Uganda. Av gamle fugler kontrollerte vi en
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kattugle hekkende i Telemarkslunden i Rygge
merket på Alby på Jeløya nesten 14 år tidligere.
Det arbeides fortsatt med å tilrettelegge
gjenfunnene på en søkbar database. Per dato er
drøye 600 gjenfunn med i denne oversikten. Flere
vil bli lagt til etter hvert. Trond Skovdahl fra Moss
har gjort en god jobb med å dataregistrere
gjenfunnskort så langt. Kanskje blir det en egen
publikasjon over gjenfunn og kontroller av fugl
merket andre steder enn i Østfold på noe sikt.

mottatt noen. Vi får likevel tilsendt lisenser, men
skulle vel også ønske at vi kunne ha det formelle
på plass. Det kan jo være at flere etter hvert ønsker
å fremstille seg for A-lisens-eksamen av Bmerkerne, og da må vi få skinn for å gjennomføre
denne. A-kursheftet er i alle fall fortsatt
tilgjengelig hos Norsk Ornitologisk Forening
(NOF), et hefte alle ringmerkere bør skaffe seg
(Rapp nr. 3, 1999).
RINGMERKINGSOVERSIKT 2000
Tidligere ringmerkinger gjelder fugl som gruppa
har klemt ring på fra 1993-1999
Fg (full grown) = flyvedyktige, voksne fugler
Pull = ikke flyvedyktige unger
Totalt = totalsummen merket fugl 1993-2000
Utenfor fylket = fugl merket utenfor fylkesgrensene i 2000

A-kurs
Vi har gjennomført en A-kurstest i 2000. Åtte
personer som har A-lisens avla prøve med
tilsendte fugleskinn fra sentralen ved Tomb
Jordbruksskole i Råde. Ikke alle skinnene var
særlig gode, og fem personer må avlegge ny test
ved en senere anledning. Vi har forsøkt å skaffe
nye skinn for en ny test, men har foreløbig ikke

Art
Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Havhest Fulmarus glacialis
Havsule Sula bassana
Storskarv Phalacrocorax carbo
Gråhegre Ardea cinerea
Sangsvane Cygnus cygnus
Knoppsvane Cygnus olor
Kanadagås Branta canadensis
Kvinand Bucephala clangula
Stokkand Anas platyrhynchos
Ærfugl Somateria mollissima
Sivhauk Circus aeruginosus
Hønsehauk Accipiter gentilis
Spurvehauk Accipiter nisus
Musvåk Buteo buteo
Fiskeørn Pandion haliaetus
Lerkefalk Falco subbuteo
Dvergfalk Falco columbarius
Tårnfalk Falco tinnunculus
Storfugl Tetrao urogallus
Orrfugl Lyrurus tetrix
Rapphøne Perdix perdix

Tidl.
ringm.

Pull
2000

5
2
415
1
17
1
49
70
47
36
46
14
9
6
4
175
12
4

84
3
2
2
3
-
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Fg.
2000
1
1
1
11
2
1
5
-

Tils.
2000

Totalt

1
1
84
1
11
2
3
3
5
2
3
-

1
5
3
499
1
1
28
1
2
49
70
3
50
41
46
16
12
6
4
175
12
4

Utenf.
fylket
.
-
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Art

Tidl.
ringm.

Pull
2000

Fg.
2000

Tils.
2000

Totalt

Utenf.
fylket

Fasan Phasanius colchicus
Vannrikse Rallus aquatica
Tjeld Haematopus ostralegus
Dverglo Charadrius dubius
Sandlo Charadrius hiaticula
Vipe Vanellus vanellus
Myrsnipe Calidiris alpina
Brushane Philomachus pugnax
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Rugde Scolopax rusticola
Rødstilk Tringa totanus
Gluttsnipe Tringa nebulosa
Grønnstilk Tringa glareola
Strandsnipe Actitis hypoleucos
Steinvender Arenaria interpres
Tyvjo Stercorarius parasiticus
Hettemåke Larus ridibundus
Fiskemåke Larus canus
Sildemåke Larus fuscus
Gråmåke Larus argentatus
Svartbak Larus marinus
Krykkje Rissa tridactyla
Makrellterne Sterna hirundo
Rødnebbterne Sterna paradisea
Dvergterne Sterna albifrons
Lomvi Uria aalge
Teist Cepphus grylle
Alkekonge Alle alle
Skogdue Columba oenas
Ringdue Columba palumbus
Bydue Columba livia
Tyrkerdue Streptopelia decaocto
Gjøk Cuculus canorus
Haukugle Surnia ulula
Spurveugle Glaucidium passerinum
Kattugle Strix aluco
Hornugle Asio otus
Perleugle Aegolius funereus
Nattravn Caprimulgus europaeus
Tårnseiler Apus apus
Vendehals Jynx torquilla
Grønnspett Picus virdis

2
1
26
7
10
17
3
1
40
13
2
3
1
18
4
2
611
770
62
110
168
1126
3
3
4
7
4
15
51
4
2
7
8
447
2
46
55
81
10
6

1
2
2
129
164
8
27
20
47
73
7
4
44
11
-

1
1
3
1
2
1
7
11
4
2
13
2
6
4
2
1

2
2
1
3
1
4
130
171
8
38
20
47
73
7
4
6
13
2
50
4
13
1

2
1
28
7
12
17
3
1
40
1
13
2
3
1
21
5
6
741
941
70
148
188
47
1199
7
3
7
4
7
4
21
64
4
2
7
10
497
2
46
59
94
10
7

1
3
5
-
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Tidl.
ringm.

Svartspett Dryocopus martius
5
Flaggspett Dendrocopus major
63
Dvergspett Dendrocopus minor
14
Tretåspett Picoides tridactylus
4
Dverglerke Calandrella brachydactyla
1
Trelerke Lullula arborea
Sanglerke Alauda arvensis
5
Fjell-lerke Eremophila alpestris
1
Sandsvale Riparia riparia
19
Låvesvale Hirundo rustica
616
Taksvale Delichon urbica
16
Trepiplerke Anthus trivialis
309
Heipiplerke Anthus pratensis
249
Gulerle Motacilla flava
59
Vintererle Motacilla cinerea
164
Linerle Motacilla alba
219
Sidensvans Bombycilla garrulus
100
Fossekall Cinclus cinclus
70
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
300
Jernspurv Prunella modularis
620
Rødstrupe Erithacus rubecula
1495
Nattergal Luscinia luscinia
1
Blåstrupe Luscinia svecica
288
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
347
Buskskvett Saxicola rubetra
179
Steinskvett Oenanthe oenanthe
22
Ringtrost Turdus torquatus
20
Svarttrost Turdus merula
650
Gråtrost Turdus pilaris
320
Måltrost Turdus philomelos
258
Duetrost Turdus viscivorus
5
Rødvingetrost Turdus iliacus
585
Skjeggmeis Panurus biarmicus
18
Gresshoppesanger Locustella naevia
2
Elvesanger Locustella fluviatilis
2
Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
1
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
163
Busksanger Acrocephalus dumetorum
1
Myrsanger Acrocephalus palustris
183
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
1408
Gulsanger Hippolais icterina
30
Hauksanger Sylvia nisoria
1
Møller Sylvia curruca
170
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Pull
2000
57
7
5
2
14
27
3
28
34
14
15
28
-

Fg.
2000
1
12
1
1
38
7
325
15
13
1
22
22
1
61
415
354
2
7
37
12
139
27
41
23
1
3
1
3
237
4
35

Tils.
2000

Totalt

Utenf.
fylket

1
12
1
1
95
14
325
15
13
6
24
22
15
61
415
381
5
7
65
12
173
41
56
51
1
3
1
3
237
4
35

6
75
15
4
1
1
5
1
19
711
30
634
264
72
170
243
122
85
361
1035
1876
6
295
412
191
22
20
823
361
314
5
636
18
3
2
1
166
2
186
1645
34
1
205

7
8
5
1
2
12
69
3
8
1
17
4
8
-
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Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000

Art

Tidl.
ringm.

Tornsanger Sylvia communis
Hagesanger Sylvia borin
Munk Sylvia atricapilla
Bøksanger Sylvia sibilatrix
Gransanger Phylloscopus collybita
Løvsanger Phylloscopus trochilus
Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Lappsanger Phylloscopus borealis
Fuglekonge Regulus regulus
Gråfluesnapper Muscicapa striata
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
Stjertmeis Aegithalos caudatus
Løvmeis Parus palustris
Granmeis Parus montanus
Lappmeis Parus cinctus
Toppmeis Parus cristatus
Svartmeis Parus ater
Blåmeis Parus caeruleus
Kjøttmeis Parus major
Spettmeis Sitta europaea
Trekryper Certhia familiaris
Tornskate Lanius collurio
Varsler Lanius excubitor
Nøtteskrike Garrulus glandarius
Lavskrike Perisoreus infaustus
Skjære Pica pica
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes
Kaie Corvus monedula
Kråke Corvus corone
Ravn Corvus corax
Stær Sturnus vulgaris
Gråspurv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus
Bokfink Fringilla coelebs
Bjørkefink Fringilla montifringilla
Grønnfink Carduelis chloris
Stillits Carduelis carduelis
Grønnsisik Carduelis spinus
Tornirisk Carduelis cannabina
Bergirisk Carduelis flavirostris
Gråsisik Carduelis flammea
Polarsisik Carduelis hornemanni
Konglebit Pinicola enucleator

283
371
428
4
209
4981
1
1
569
103
2037
182
175
740
8
70
882
6444
8528
427
208
63
8
38
14
107
5
18
20
2
247
138
388
994
1485
8310
16
3381
92
10
4364
23
1
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Pull
2000
3
1
19
313
63
450
1428
24
23
4
4
1
55
15
7
5
-

Fg.
2000
57
126
162
6
81
1462
126
4
52
36
41
54
8
48
737
892
54
23
21
1
5
2
24
1
1
9
8
34
321
214
1088
2
1175
1
1
117
-

Tils.
2000
60
126
163
6
81
1462
126
23
365
36
41
54
8
111
1187
2320
78
46
25
1
5
2
24
1
5
1
64
23
41
326
214
1088
2
1175
1
1
117
-

Totalt
343
497
591
10
290
6443
1
1
695
126
2402
218
216
794
8
78
993
7631
10848
505
254
88
9
43
16
131
6
23
21
2
311
161
429
1320
1699
9398
18
4556
93
11
4481
23
1

Utenf.
fylket
1
1
3
182
2
142
23
2
3
25
85
7
1
4
9
6
123
48
4
19
1
-
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Tidl.
ringm.

Grankorsnebb Loxia curvirostra
6
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus
2
Båndkorsnebb Loxia leucoptera
1
Rosenfink Carpodacus erythrinus
57
Dompap Pyrrhula pyrrhula
1106
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes 21
Lappspurv Calcarius lapponicus
24
Gulspurv Emberiza citrinella
2055
Hortulan Emberiza hortulana
2
Dvergspurv Emberiza pusilla
9
Sivspurv Emberiza schoeniclus
1694
Totalt (162 arter, 107 arter i 2000):
65000

Pull
2000
3282

Fg.
2000
1
177
4
205
1
289
9615

Tils.
2000
1
177
4
205
1
289
12897

Totalt
6
2
1
58
1283
25
24
2260
3
9
1983
77897

Har noen spørsmål eller kommentarer til oversikten, kan forfatteren gjerne kontaktes.
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Utenf.
fylket
1
38
884

Slettsnok Coronella austriaca oppdaget i Råde samt artens
status i Østfold med enkelte justeringer av tidligere
opplysninger
J. INGAR I. BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2001. Slettsnok Coronella austriaca oppdaget i Råde samt artens status i Østfold med enkelte justeringer av tidligere opplysninger. Natur i Østfold 20(1/2): 71-78.
Slettsnok ble nyoppdaget i Råde kommune 24.9.2001. Dyret, som var en hunn, ble funnet
drept i veien i Tombdalen sammen med seks unger. Mora målte 708 mm, mens ungene målte
fra 18,0-18,2 cm. Til sammen veide dyrene 104 gram. Dyret er ivaretatt ved Tomb Jordbruksskole i Råde. En nærmere undersøkelse av kildene til tidligere opplysninger om funn
av slettsnok fra Rolvsøy, bekreftet mistanken om at det er samme individ som det som kom
til Rolvsøy fra Eidsberg og senere gitt til dyreparken ved Vinterbro nær Oslo. Slettsnok er i
dag kjent fra minst 48 lokaliteter i fylket. Ytterligere opplysninger foreligger om observasjoner av slettsnok, men disse er vanskelig å verifisere.
J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. E-post: batvik@tomb.no

Tidligere er det publisert oversikter over
utbredelse og forekomst av slettsnok i fylket her i
Natur i Østfold (Hardeng 1997, 1998, Spikkeland
& Bakke 1999). I disse artiklene gis det gode
oversikter over hva vi kjenner til om slettsnokens
forekomst i fylket, inklusive utbredelseskart.
Hardeng har også inkludert relevante referanser
over hva som tidligere er publisert omkring arten
her i landet med særlig årvåkenhet for hva som
finnes skrevet om slettsnok fra Østfold. Ifølge
utbredelseskartet hos Hardeng (1997) er slettsnok
kjent fra kommunene Aremark, Eidsberg,
Fredrikstad (alle kommunedelene), Halden,
Hvaler, Moss (både fastlandet og Jeløya),
Rakkestad, Sarpsborg, Trøgstad og Våler fra
omkring 60 lokaliteter. I tillegg kommer
Spikkeland & Bakkes (1999) 3-4 lokaliteter fra
Marker.
Ser man på utbredelseskartet hos Hardeng
(1997), er det underlig at ingen har registrert arten
fra kystkommunene Råde eller Rygge. En burde
forvente arten i disse kommunene da den jo er
kjent fra kommunene inntil. Jeg har vandret mye
i naturen i Rygge, men aldri sett slettsnok der.
Rygge er en intensivt drevet landbrukskommune

Fig. 1. Hodet hos slettsnok er lett avflatet og
utvidet med karakteristiske platemønstre. Den
har også en mørk platestripe gjennom øyet og
bak i munnviken. Pupillen er rund hos slettsnok
mens hoggorm har spalteformet pupill (foto:
forf.).
med unntak av tettbebyggelsen mot Moss, og det
kan se ut som den er sårbar overfor moderne
landbruksmetoder som f.eks. sprøyting av
stubbåker og krattskog, insekticider, høstpløying
og kunstgjødsling. Om slettsnoken setter liten
pris på slik framferd, er det likevel underlig at
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Fig. 2. Slettsnoken slik den ble funnet ihjelkjørt på veien i Jerndalen sør for Tomb. Fire av de seks
ungene er lagt ved mora (foto: forf.).
ingen så langt har påvist arten i Rygge som likevel
burde kunne huse ett og annet eksemplar av arten.
Det er kjent flere funn fra Vansjø-området, men
altså ikke i sørkant hvor kommunene Råde og
Rygge ligger. Like mangelfullt har det vært av
registreringer i Råde som riktignok også er en
intensivt drevet landbrukskommune, men her
finnes mer kantkratt, skog og utmark enn i Rygge.
Slettsnok i Råde
Mangelen på slettsnok i Råde skulle vare til
sommeren 2001 da Torunn Båtvik kunne melde
om et overkjørt og derfor dødt individ i Jerndalen
sør for Tomb Jordbruksskole 24.9.2001. Dyret var
en drektig hunn med seks unger i buken. Det
kunne nesten se ut som om de krøp ut av mora da
den ble skadet eller drept fordi bare to unger lå
ved mora mens de andre fire lå et stykke unna,
alle drept av biltrafikk som det til tider kan være

ganske mye av med elever fra Tomb
Jordbruksskole nær ved. En kunne kanskje
formode at en kråke kunne hakke opp en død snok
og spre ungene utover, men mora var ikke hakket
hull på annet enn der bilhjulene hadde flatklemt
dyret slik at tarmen tøt frem, og bare på ett sted.
Jeg holder det derfor som usannsynlig at en
åtselfugl skulle ha spredd døde snokunger. De
ville vel heller ha spist dem, ville jeg tro. Dyret
var ganske ferskt da veien brukes nær daglig til
lufting av husets hund på kveldstid. Torunn så
nemlig ingen slettsnok, verken levende eller død,
kvelden før.
Noen enkle mål ble foretatt av slettsnoken. Den
målte 708 mm, altså et relativt stort dyr. Collett
(1918) angir totallengde for slettsnok fra 700780 mm, mens Dolmen (1993) angir 89 cm som
Norgesrekord for arten. I Sverige er 83 cm den
lengste slettsnok som visstnok er målt (Cedhagen
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Fig. 3. Platene på ryggsiden hos slettsnok er typisk med sin avrundete, litt kantete form, og ofte
med to markerte mørke flekker i enden på hvert
skjell. Dyrets parvise mørke flekker i alternans
langs ryggen er typisk hos slettsnok og holder
den fra den mer fryktede hoggorm som er kjent
for sitt siksak-mønster (foto: forf.).
& Nilson 1991). Spikkeland & Bakke (1999)
målte imidlertid en slettsnok nær Torgrimsbu i
Marker til 92 cm, et mål som overgår alle tidligere
angitte mål for slettsnok i Norge og Sverige.
Rådesnokens seks barn målte fra 18,0-18,2 cm,
og til sammen veide mor og seks barn 104 gram.
Slettsnoken ble frosset ned og er tenkt skal inngå
i de naturfaglige samlingene som spritpreparat
ved Tomb Jordbruksskole.
Justering av tidligere opplysninger
Enkelte detaljer bør justeres i oversikten hos
Hardeng (1997). Både fordi Hardeng selv har
supplerende opplysninger/rettelser til det som
kom på trykk, og fordi nyere undersøkelser og
opplysninger klargjør det som tidligere er sagt.
Opplysningene omkring slettsnoken fra
Rolvsøy må justeres. Hardeng (1997) forteller om
en slettsnok fra Rolvsøy i Fredrikstad med Johnny
Johansen, Morten Viker og Egil Holme som
kilder. Det kan se ut som det menes to
observasjoner hvorav de to førstnevnte herrer har
gitt opphav til den første, mens Holme har fortalt
om en annen observasjon. Fra Hardeng (1997:45)
står at en observasjon er gjort ”ved Hauge, trolig
omkring 1960, ble funnet av en botaniker, ble

Slettsnok i Østfold

mulig gitt til Zoologisk museum i Oslo” (J.
Johansen & M. Viker medd.). Den andre
opplysningen lyder: ”Gitt til en dyrepark omkring
1978” med E. Holme som kilde.
Jeg bodde jo selv på Rolvsøy på 1960-tallet,
blir ofte kalt botaniker, og ga den slettsnoken jeg
hadde i forvaring i ca. 10 dager, og som fulgte
med et sandlass fra Monaryggen i Eidsberg (for
øvrig korrekt gjengitt hos Hardeng), til
dyreparken som lå inne ved Vinterbro på den
tiden. Her ligner opplysningene såvidt mye at jeg
fant det nødvendig å sjekke opplysningene fra
Rolvsøy mot egne opplevelser fra 1960-tallet. Egil
Holme, min barndomskamerat, kan fortelle at det
er samme slettsnok han har ment å fortelle om,
men at årstallet nok skal være 1968, altså
sammenfallende med snoken i sandlasset (Holme
medd. 2002). Holme kan også fortelle at han
fortalte denne historien til en naturinteressert
skolekamerat Johnny Johansen som da bodde på
Rolvsøy. Det kan se ut som denne Johansen har
fortalt Morten Viker eller folk rundt ham om
denne slettsnoken slik han husket historien. Viker
(pers. medd. 2002) kan ikke erindre
sammenhengen vedrørende disse opplysninger,
men antyder muligheten for at opplysningene,
som har kommet ham for øre, kan være via Runar
S. Larsen som også var en ivrig samler av
opplysninger om dyr og planters utbredelse i
fylket den gang han levde. Igjen er det høyst
sannsynlig at det er samme snok det snakkes om.
Denne oppfatningen styrkes ved at jeg ikke
har klart å finne noe slettsnok-eksemplar ved
Zoologisk museum fra Rolvsøy i samlingene på
Tøyen. Så langt jeg kjenner til, foreligger det
derfor ingen naturlige observasjoner av slettsnok
fra Rolvsøy. Dyreparken ved Vinterbro hadde ett
eksemplar i flere år etter av de overtok mitt som
i over en uke bodde i en komodeskuff på
gutterommet. Slettsnok gitt til Vinterbro dyrepark
eller Zoologisk museum i Oslo kan lett bli hipp
som happ i erindringens uklare dyp. Jeg fikk til
og med to gratis inngangsbilletter til dyreparken
som takk for dyret, billetter jeg fortsatt har, like
ubrukte. De vil for øvrig forbli ubrukte da
dyreparken forlengst har opphørt å eksistere i sin
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Fig. 4. Kartet viser kjente funn av slettsnok i Østfold til og med 2001.
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daværende form, men er erstattet med Tusenfryd
fornøyelsespark, og der duger neppe mine
aldersstegne inngangsbilletter i dag.
Kjente funn av slettsnok i Østfold
Hardeng (1997, 1998) og Spikkeland & Bakke
(1999) har til sammen gitt en oversikt over
slettsnokens utbredelse i fylket. Hardeng (pers.
medd. 2002) har fortalt meg om enkelte
justeringer jeg bør nevne i forhold til hans
oversikter over snokens forekomster i Østfold. Jeg
nevner derfor opp det som i dag er kjent av
slettsnok-forekomster i Østfold samtidig som jeg
takker Hardeng for å ha stilt sine justerte
opplysninger til min rådighet. Jeg har også
mottatt et nytt funn av slettsnok fra Marker som
vil supplere Spikkeland og Bakkes lokaliteter
derfra. Ønsker man flere detaljer om slettsnok,
enten generelle opplysninger eller spesielt fra
Østfold, henvises til Hardeng (1997, 1998),
Spikkeland & Bakke (1999) hvor nedenstående
lokalitetsopplysninger i hovedsak er hentet fra,
samt Dolmen (1993) i tillegg til den litteratur
som nevnes i disse publikasjoner.
Fra Østfold er slettsnok i dag kjent fra følgende
lokaliteter nevnt nummerert og kommunevis etter
alfabetet. Der lokalitetene ligger nær hverandre
er de markert med samme nummer, men adskilt
kronologisk av små bokstaver. Alle antatt sikre
observasjoner er markert på kartutbredelsen.
Usikre observasjoner er ikke gitt eget nummer
eller kartmarkering, bare (x) i listen. Upresise
angivelser er markert med X i listen i stedet for
nummer. De fleste opplysningene stammer fra
Geir Hardeng som i det følgende er forkortet til
GH. Alle UTM-koordinater er med utgangspunkt
i ED-50 serien (svart rutenett) om ikke annet er
spesifisert.
Aremark
1.-Ø for Vardåsen, ihjelkjørt, fotografert. PL
53,67. 27.6.1992. Roar Olsen, Sidsel Iversby
& Magne Pettersen, medd. GH.
2.-Ved Fjell bru, død på vei. PL 50,59. 6.1993.
Stein Andersen, medd. GH via Jørn Bøhmer
Olsen.
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Eidsberg3.-Monaryggen, Mysen, ble med sandlass til
Haugetun, Rolvsøy, senere gitt til dyreparken
ved Vinterbro, 30 cm. PM 30,06. 1968. Jan
Ingar I. Båtvik, medd. GH.
Fredrikstad
X.-Fredrikstad (Collett 1918:48, Gislèn & Kauri
1959:348).
4.-Bjørndalen mellom 2. og 3. dam. PL 11,67.
Mel. 1965-68. Hermod Nilsen, medd. GH via
Jørn Enger.
5.a.-Slevik, vist fram på gymnaset. PL 04,63.
1965-68. Jørn Enger, medd. GH.
5.b.-Området Slevik-Rød-Møklegård, PL 05,62,
bl.a. fargebilde i Fr.stad Blad 28.5.1991. Jan
Christian Häckert.
6.-Borge, Skallebakke i Torsnes, 84 cm. PL 15,62.
Ca 1972. Ole Petter Skallebakke, medd GH.
7.a.-Kråkerøy, Bjørnevågen, i busk på åkerholme.
PL 10,58. Ca 1975. Ole Petter Skallebakke,
medd. GH.
7.b.-Løvskogsli, fotografert. PL 102-586.
1.7.1993. Dag Dolmen, Atle Haga, Carl
Bolghaug & GH.
7.c.-Bjørnevågen S i en N-S-gående sprekkdal
mot sjøen ved Tyttebærneset, storsteinet ur med
eikekratt. 1976 + 1978. Torbjørn Brynildsen,
medd. GH.
(x).-Skjærviken, usikker obs. PL 18,66. Primo
1980-tall. Ivar Nilsen, Kjølberg barneskole,
medd. J. Ingar I. Båtvik.
8.-Kråkerøy, SV for Strålsund, NØ for
Nygårdsmoa/Goenvad, løvskog med alm nær
dyrket mark, ca 60 cm. PL 10,61. 28.7.1987.
J. Ingar I. Båtvik, medd GH.
9.-Fosserdammen i Torsnes, ihjelkjørt. PL 19,59.
4.7.1992. Sidsel Iversby & Magne Pettersen,
medd. GH.
10.-Onsøy, Letretangen, stort eks. PL 00,67.
7.6.1996. J. Ingar I.Båtvik (Wergeland Krog
1997:48).
11.-Onsøy, Rød, flere ganger, fotografert. PL
07,64. 1996. Dag Sørmo, medd. J. Ingar I.
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Båtvik (har sett foto).
12.-Kråkerøy, N for Nygård, to ind. i karrig furuskog. PL 09,60. 1997. Ivar Nilsen, medd. GH
via Per-Arne Johansen.
13.-Onsøy, Smaugstangen, på strandeng nær berg
med 2-3 rødmalte buer, løvskog med skogbingel
nær ved, ett eks., ca 60 cm. Ca NL 99,67.
20.7.2000. Svein Åstrøm, medd. GH.
Halden
14.a.-Tistedalen, i stenbrudd nedenfor Bergheim,
fotografert. PL 39,57. Ultimo 1970-tall. Per
Chr. Olsen (foto gjengitt hos Hardeng
1983:130).
14.b.-Bergheim, edelløvskog. Ca 1985. Bjørnar
Olsen, medd. GH.
15.-Berg, Torpum, Ø for Svingen, fanget. PL
31,57. H-1974. Stein Buckholm & Audun
Gussgard, medd. GH.
16.a.-Berbydalen / Indre Iddefjord uten nærmere
angivelser. (Hardeng & Nordbakke 1974:57).
PL 43,38.
16.b.-Ved Rødsvann, Berby, sett to ganger. 2000.
Ole H. Stensrud, medd. GH.
17.-Berg, Sorgenfri, filmet. PL 33,56. Ca 1977.
Ole H. Stensrud, medd. GH.
18.-Bokerød ved Kornsjø, ved vei nær kulturmark, fotografert, ca 75 cm. PL 54,40. 7.1982.
J. Ingar I. Båtvik, Geir Arne Evje & Tore Berg.
19.-Brattøya. PL 35,55. 1983 + 24.9.1989. Ole
H. Stensrud, medd. GH.
20.-Harekasfjellet – Sommero – Risum, nedlagt
stenbrudd, ved gml bygdeborg, vestvendt. PL
38,55. 6.1984. Yngvar Nilsen, medd. GH via
Bård E. Andersen.
21.-Idd, Hov, rundt en grein i løvskog med fjell.
PL 39,52. 1986. Jon A. Syvertsen, medd. GH
via Bård E. Andersen.
22.a.-Vadet ved Tistas utløp fra Femsjøen ved
Kokkehaugen, ihjelslått. PL 40,57. H-1988.
Bjørnar Olsen, medd. GH.
22.b.-Klokkehaugen, i hage. Udat. Dalman jr.,
medd. GH via Bjørnar Olsen.
23.a.-Fredriksten festning / «Festningsfjellet»,
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vist ved Halden lærerhøgskole, senere sluppet.
PL 37,55. 1989. Audun Gussgard, medd. GH
via Bård E. Andersen.
23.b.-Gyldenløve fort ved Fredriksten festning,
ett ind. fotografert. 7.2000. Jørn Bøhmer Olsen, medd. GH.
24.a.-Unneberg ved Isebakke, berglendt med løvtrær. PL 31,54. 9.1996. Ole H. Stensrud, medd.
GH.
24.b.-Unnebergstranda, nær Iddefjorden, Isebakke SV, eks. filmet. 1999. Ole H. Stensrud,
medd GH.
25.-Nær Høyåshytta, sett lenge på nært hold, ca
45 cm, uvanlig høyt over havet, trolig fylkets
”høyeste” observasjon. PL 39,61. 31.8.2000.
Morten Olsen, medd. GH.
Hvaler
26.-Kirkøy, Brenne, kantsoner med løvskog og
furu. PL 16,49. 25.6.1987. Vidar Brenne, medd.
GH.
27.-Asmaløy, vei nær Trekanten. PL 11,48. Sep.okt.1990. Roar Olsen, medd. GH.
(x).-Løperholmen / Lisundet, skogkledd øy, usikker obs. PL 12,51. 15.7.1994. David Krohn &
Geir Hardeng.
28.-Spjærøy, Kjellvika, ved vei, ca 50 cm. PL
08,50. 23.8.1998. Roar Eilertsen, medd. GH.
Marker
29.-S for Torgrimsbu ved Styggemyr, Olaf Bakke
bodde her den gang, min far, Yngvar Bakken,
så en stor slettsnok her på vei dit, ikke ivaretatt eller fotografert, men bestemmelsen var han
aldri i tvil om. PL 584,826. Ca 1960. Eli Holt,
Skjeberg, men som bodde i Otteid den gangen,
medd. J. Ingar I. Båtvik 2002.
30.-Nebba, Torgrimsbu. PL 57,83. 1970-tallet.
Leiv Bakke, medd. I. Spikkeland.
31.-Nebba, Sundsdal, flere obs., bl.a. en hunn med
12 unger, rekordstort ind., ca 92 cm. PL
574,817. 1970-tallet. Leiv Bakke, medd. I.
Spikkeland.
32.-V for Torgrimsbu ved Store Le. PL 56,82.
1970-tallet. Leiv Bakke, medd. I. Spikkeland.
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(x).-Nebbas sørligste del, usikker obs. PL 60,78.
1998. (Spikkeland & Bakke 1999).
Moss
X.a.-Omegnen av Moss, sendt Universitetsmusèet
i Christiania. 28.8.1876. Collett (1879). Kan
være Jeløya, if. Hardeng (1997).
X.b.-Angitt til Moss på kart i Gislèn & Kauri
(1959:348).
33.a.-Jeløy, Ramberg, N for kapellet. NL 92,92.
Ca 1929-30. Yngvar Hagen, medd. GH.
33.b.-Påvist på Søndre? Jeløy av Yngvar Hagen
en gang før 1959 (Hardeng 1983).
33.c.-Jeløy, ved Bellevue stadion N for Jeløy kirke.
Ca 1925. Yngvar Løvik, medd. GH.
33.d.-Ramberg, noen observasjoner av enkeltindivider langs kirkegården. NL 92,91. Ca 198285. Dan Bendixen, medd. GH.
34.-Jeløy, i hage i Vardeveien, forsøkt avlivet av
grunneier, holdt i pensjon en tid, men døde,
spritlagt, senere kastet. NL 92,90. 1968 el.1969.
Viggo Ree, medd. G.Hardeng.
(x).-Ett ind. fanget i Torp, Vestfold, sluppet i
Grønli-parken på Jeløy, fotografert. NL 91,89.
1972. Viggo Ree, medd. GH.
35.-Dillingøy, på et skjær nær vannet, kulturmark
med eik og furu, ca 70 cm, fotografert. NL
99,88. 27.8.1977. Svein Rustad, medd. GH via
Ottar Krohn.
36.-Gashus i Mossemarka, på sti ved steinblokker nær gml. sprengstofflager. NL 99,93. Ca
1980. Dan Bendixen, medd. GH.
37.-Dillingøy, nær vann med fjellknauser og plantet dvergfuru og berberis, ca 70 cm, fotografert
i hånd. PL 01,90. Ca 20.6.1982. Svein Rustad,
medd. GH via Ottar Krohn.
(x).a.-Dillingøy, Vestheim, stort ind. sett i 2-3
uker i vedstabel. PL 00,90.30.6.1984. Svein
Rustad, medd. GH.
(x).b.-En død unge, dels inntørket, 18,8 cm, festet til eggrester + to levende unger, ca 25-30
cm, tilhold i mur, i vedstabel et skinn på 89
cm. 24.8.1984. Svein Rustad, medd. GH. (GH
antyder forvekslingsmulighet med buorm pga

Slettsnok i Østfold

skinnlengde og tilholdssted nær vann).
Rakkestad
38.-Ved Revelseby. PL 27,86. Primo 1980-tall.
Knut Rokke. Løfall (1995:138).
39.-Degernes, Lunde, overkjørt, ca. 50 cm. PL
39,78. 29.8.1997. Knut Rokke, medd. Bjørn
Petter Løfall. Snoken ble overlevert Zool. mus.,
Oslo av B.P. Løfall.
Råde
40.-Tomb, Jerndalen, ihjelkjørt, + seks unger.
PL(W) 042,758. 24.9.2001. Torunn Båtvik (fotografert av J.I.I. Båtvik, ivaretatt Tomb Jordbruksskole).
Sarpsborg41.-Området ved Visterflo Ø. PL 13,76. Sett noen
ganger 1965-70. Reidar Ryen, medd. GH.
(x).-Mulig ved Isebakketjern. Ca PL 12,79.
5.1981. Runar Skattenborg Larsen, medd. GH
via J. Ingar I. Båtvik.
42.-Kurland, ca 5 km N for Sarpsborg, slått ihjel
i lysløype med blandingsskog av or og busker
langs bekk. Ca PL 20,75. Medio 8.1983. Jon
Malcolmsen, medd. GH.
(x).-Kalnes, usikker reg. (Wergeland Krog 1994).
Ca PL 16,77.
Trøgstad
43.-Askedalen i Båstad (Hardeng & Haga
1978:97). PM 31,22.
(x).-Ved Hærsætersjøen, medd. Hardeng & Haga
(1978:97), kan være forvekslet med buorm if.
GH. Ca PM 34,15.
Våler
44.-Veien til Pelsrød, ihjelslått. PL 14,95. Både
fra 1960-65 og 1965-70. Harald Sandbæk,
medd. GH.
45.a.-Veien ved Sperrebotn nær Vansjø, ihjelkjørt.
PL 02,92. Ca 1972. Harald Sandbæk, medd.
GH.
45.b.-Ved Våk skole like N for en bratt kolle,
Bergeråsen. PL 02,93. Ca 1985. Anne
Lindqvist, medd. GH.

77

J. Ingar I. Båtvik

45.c.-Bergeråsen nær veikryss ved Sperrebotn ved
Vansjø. PL 02,92. H-1995. Pål Sørensen, medd.
GH.
46.-Lødengfjorden, Vansjø N, sett flere ganger
nær hytte. Ca PL 01,95. 1984-85. Dan
Bendixen, medd. GH.
47.a.-På Fv. 115 mellom Tjernsrød og Roos, overkjørt og fotografert, stort eks. PL 12,91. Ca
1985. Anne Lindqvist, medd. GH.
47.b.-Trolig samme individ som nevnt overkjørt
like S for Tjernsrød 1987 hos Wergeland Krog
(1993).
48.-Sjursbråtetjern, gitt Zool. Mus., Oslo. Ca PL
11,86. 6.6.1990. Hans Olsvik, medd. GH.
Etter denne oversikten er slettsnok registrert fra
48 lokaliteter fra fylket. Flere av dem ligger
ganske nær slik at det utmerker seg større områder
i fylket med mange observasjoner. Det kan også
være at enkelte av de nevnte opplysningene som
er trukket i tvil, er riktige, slik at antallet
lokaliteter egentlig er høyere med det
grunnlagsmaterialet som foreligger.
Slettsnok er fortsatt rødlistet som sårbar som
det eneste rødlistete krypdyr i norsk natur (DN
1999). Vi bør derfor fortsette med å samle inn
opplysninger om observasjoner som gjøres for å
skaffe oss kunnskap om artens utbredelse og
utvikling i fylket vårt. Etter relativt kort tid vil vi
trolig fylle igjen flere av de huller som
utbredelseskartet viser da dens reelle utbredelse
nok er langt tettere enn hva dagens observasjoner
viser. Dagens kjente utbredelse viser at slettsnok
er lite vanlig, kanskje fraværende, i nordøstre og
nordvestre del av fylket, skjønt mange huller på
utbredelseskartet skyldes trolig at dette er områder
hvor folk går sjelden og at slettsnok ikke er så
lett å se om den ligger stille bare en kort avstand
fra stien hvor folk flest beveger seg.
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Forfatterne fortsetter her serien om fuglearter som med stor sannsynlighet kan observeres i
Østfold, men som allikevel ennå ikke er påvist. Polarlomvien er en av de mest tallrike
sjøfuglartene i Barentsområdet, om vinteren trekker de sørover og hvert år blir fugler observert langs kystene som grenser til Skagerrak, Kattegat og Nordsjøen. Totalt er det gjort 62
funn av 67 individer nord t.o.m. Hordaland. Forfatterne gjennomgår artens kjennetegn og
forskjellen fra arter den kan forveksles med samtidig som de oppfordrer folk til å være
oppmerksomme når de observerer alkefugl.
Stein Engebretsen, Helneveien 12, 1639 Gamle Fredrikstad. E-post: steien2@online.no
Magne pettersen, J.L. Johannessensgate 33, 1636 Gamle Fredrikstad. E-post:
magne.pettersen@c2i.net

Utbredelse
Polarlomvi forekommer cirkumpolart i arktiske
og subarktiske strøk mellom 46 og 82 grader N. I
Europa hekker nominatunderarten av polarlomvi,
U.l.lomvia, i kolonier ved Island, Jan Mayen,
Bjørnøya, Svalbard, Frans Josefs Land og Novaya
Zemlya. 1,75 millioner par polarlomvi hekker i
Barentsområdet, og for Nord-Atlanteren er
bestanden estimert til 4,9-7,5 millioner par.
Polarlomvi er dermed en av de mest tallrike
sjøfuglartene i området. (Bakken & Pokrovskaya
2000).
Forekomst i Norge
Polarlomvi ble for første gang registrert hekkende
i Norge så sent som i 1964, men arten har med
stor sannsynlighet vært fast hekkende lenge før
dette (Brun 1965). I Norge finnes arten hekkende
i 5 kolonier i Finnmark (Hornøya, Reinøya,
Syltefjord, Gjesværstappan og Hjelmsøya). Den
totale bestanden på fastlands-Norge ligger trolig
mellom 1000 og 2000 par. (Barett1994).
På Røst ble Polarlomvi funnet hekkende med
20 par på Vedøy. Den årlige overvåkningen av
bestanden indikerte at arten hekket i alle fall frem

til 1983. Det er mange år siden det med sikkerhet
hekket polarlomvi på Røst, men årlige
observasjoner av enkeltfugler på sjøen og i
lomvikoloniene kan ikke utelukke at det fortsatt
finnes 1-2 hekkende par. (Tycho Anker-Nilssen
i brev og T. Arvaak pers. med.). På Runde, Møre
og Romsdal, der polarlomvi første gang ble
registrert i 1966, er situasjonen den samme. I
sjøfuglundersøkelser gjort 1972-2001 er
polarlomvi regelmessig, men ikke årlig, observert
sittende ulike steder i fuglefjellet. Utenom dette
blir arten også så godt som årlige observert av
turister og fuglefolk. Dette indikerer klart att det
finnes et fåtall polarlomvier knytta til fuglefjellet
ved Runde og at arten hekker i rene par eller
muligens i blandingspar. Det må være like klart
at det ikke kan være mange fugler det dreier seg
om. (Alv Ottar Folkestad i brev).
Pr. aug. 2001 foreligger det kun 27 godkjente
funn av polarlomvi i fylkene fra svenskegrensen
vest til Vest-Agder. Tar vi i tillegg med de
godkjente observasjonene fra vestkysten av
Sverige samt Danmark er totalt antall
polarlomvier observert i området Kattegat/
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Skagerak 57 funn av totalt 61 ind. (tab. 1).
Polarlomvi må ut ifra dette derfor regnes som en
sjelden gjest i området Skagerrak/Kattegat. Arten
er også sjeldent observert på Vestlandet med 3
obs. av 4 ind. i Rogaland, 2 obs. i Hordaland og
ingen obs. i Sogn & Fjordane.
To julifunn forekommer i materialet, 1 ind.
Sotenäs, Bohuslän 20.-26.07.1987 og 1 ind.
Lysakerfjorden, Bærum 29.07.-11.08. 1986.
Under høsten og gjennom vinteren er arten notert
hver måned f.o.m. august t.o.m. februar med en
topp fra andre halvdel av oktober-november, samt
første halvdel januar. Kun 3 vårfunn foreligger.
1 ind. trakk NV ved Lista fyr 21.04 1987, 1 ind.
ved Fornebu, Lysakerfjorden, Bærum 4.8.05.1985 og 1 ind. helt inne ved Storstrømmen,
Sjælland 14.05.1886. I tillegg kommer et rent
sommerfunn av et ind. fra Grimstad, Aust-Agder
21.06. 1994 (Steel 1995)

suser forbi mellom bølgene på litt for langt hold.
Alkefugl fra forskjellige populasjoner kommer
inn til kysten av Østfold under perioder med harde
vinder fra vestlig til sydvestlig sektor. Fuglene
varierer i størrelse fra populasjon til populasjon
og dette kriterium får ikke stor verdi når man
skal bestemme en Polarlomvi. Fargen hos Lomvi
varier også mellom populasjonene, og individer
fra nord er mørkere enn de engelske og baltisk
hekkende fuglene.
Mytingen for polarlomvi er dårlig kjent, men
trolig ganske lik de nordlige populasjonene av
Lomvi som myter senere enn de sørlige.
Fjærskiftet til vinterdrakt foregår normalt i
perioden juli-sept, men enkelte fugler, som hos
lomvi, kan drøye til ut i november. Mytingen til
sommerdrakt foregår senere enn hos lomvi, som
myter fra november til sent mars, og full
sommerdrakt får polarlomvien ikke før sent i april
eller tidlig mai. 2K fugler ikke før sent i
juni.(Cramp 1985). Mulig kan polarlomvi ha
tilnærmet full sommerdrakt gjennom vinteren.
Ingen av fuglene tidligere nevnt fra
Lysakerfjorden i mai og juli var i sommerdrakt
(Per Gylseth i brev).
Kroppsbygning og ”jizz” er til stor hjelp når en

Biotopvalg
Polarlomvien er en utpreget sjøfugl og skal kunne
påtreffes langs hele Østfoldkysten. Oslofjorden
fungerer som en sekk for alkefugl og disse kan
ligge innerst i bukter og småfjorder i store antall. De mange funn fra Oslo/Akershus viser at
også polarlomvier er med i disse flokkene. Å sitte
på en lokalitet senhøstes der OsloTab. 1 Oversikt over godkjente funn av polarlomvi Uria lomfjorden er som smalest, f.eks. Stalsvia fra Danmark, den svenske vestkysten og norske fylker
berget ved Jeløya kan gi mulighet
nord til Sogn og Fjordane pr. 01.01. 2001.
til å bestemme flygende fugler på
vei inn fjorden. En tur langs svaFylke/Län
Ant. obs. (ind.)
Referanse
berga for å se over alkefuglene
Oslo/Akershus
13
Per Gylseth
vintertid kan også gi resultat i form
Buskerud
0
Steinar Stueflotten
av Østfoldgullet!
Vestfold
7
Frode Omland
Artsbestemmelse av Polarlomvi
En polarlomvi i full sommerdrakt
sittende i fuglefjellet, eller
liggende på rolig hav nær land bør
ikke by på problemer hva
artsbestemmelse angår. Helt andre
utfordringer blir du stilt ovenfor
når høstkulingen forsøker å rive
både deg og ”tuben” overende
mens en robust mørk alkefugl

Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fj.
Bohuslän
Vestergötland
Halland
Danmark
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0
1
6
3 (4 ind.)
2
0
8 (10 ind.)
2
3
12 (13 ind.)

Rune Solvang
Terje Lislevand
Gunnar Gundersen
Kjell Mjølsnes
Frode Falkenberg
Kjell Mørk
Magnusn Unger
Magnus Unger
Magnus Unger
Klaus Malling Olsen
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Fig. 1 Geografisk spredning av funn av polarlomvi Uria lomvia fra svenskegrensa og nord
t.o.m. Hordaland.

Polarlomvi skal bestemmes. Ryggen er rund,
nakken kort og kraftig. Det korte, normalt noe
nedoverbøyde nebbet, medvirker også til at
polarlomvien har en mer kompakt silhuett enn
lomvi. Silhuetten er blitt sammenlignet med en
amerikansk fotball (McGeehan 1990). Sees fuglen
i profil synes vingene å sitte fremfor midten, men
allikevel noe lengre bak på kroppen enn hva
tilfellet er hos lomvi. Beina stikker ut bak halen.
Nebbet til polarlomvien er forholdsvis kort og
smalner gradvis fra basen og ut til spissen.
Nebbvinkelen er plassert midt på undernebbet.
Et av de beste kjennetegna er den hvite linja
innerst på overnebbet, som på en fugl i
sommerdrakt i godt lys kan sees på langt hold.
Denne linja blekes noe under vinterhalvåret.
Hos en flygende polarlomvi strekker de hvite
bakrygg- og overgumpsidene seg opp mot ryggen.
Denne karakteren sees best bakfra eller skrått fra
siden. Mengden mørkt i armhulene og den mørke
linja på de midtre undre armdekkfjæra er
varierende. Hodet, hals og oversiden hos en
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Fig.2 Polarlomvi Uria lomvia. Merk hodetegningene med mørk hette, hvit strupe, hals og
på denne fuglen hvitt på de undre øredekkfjæra.
Legg også merke til det korte nebbet som gradvis smalner ut mot spissen. Den hvite nebbstripa
er grei å se på dette holdet. Det korte nebbet
tilsier ungfugl. Foto: Georg Bangjord, Svalbard

polarlomvi i sommerdrakt er sotsvart. Et godt
kjennetegn er den hvite kilen som strekker seg
opp ved overgangen mellom det hvite brystet og
den mørke halsen. Undersiden er hvit, men
flankene kan hos noen fugler ha svake mørke
lengdestriper.
Polarlomvi har i vinterdrakt en svart hette som
strekker seg fra nebbroten og inn til halskragen.
Dette gjør at bare strupen og kinnet virker hvit,
men forekomsten av mørke fjær i dette partiet
varierer, slik at noen fugler gir et mer mørkhodet
inntrykk enn andre.
Et år gamle fugler er lik de voksne, men har
kortere nebb.
Forvekslinger
Å bestemme en polarlomvi fra alke kan være vel
så vanskelig som fra Lomvi, spesielt gjelder dette
unge alker i flukt. Alkefuglenes kroppsbygning
og ”jizz” er like viktige å legge merke til som
fjærdrakta. Polarlomvi har den groveste og mest
kompakte silhuetten av de 3 artene, med sin runde
rygg og oksenakke.
Alkas rygg ser i flukt mer horisontal ut enn
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Fig. 3 Polarlomvi Uria lomvia. Merk at selv ut i
november bør ikke polarlomvi ha mytt til full
vinterdrakt. Mytemønsteret hos polarlomvi er lite
kjent og kanskje beholder enkelte fugler tilnærmet full sommerdrakt gjennom vinteren. En nylig rapportert fugl fra Nord Koster, Bohuslän
2002 hadde nær full sommerdrakt 7. februar.
Legg også merke til utformingen på halskilen,
som på dette individet er ganske avrundet i spissen. Foto: Per Tangen, Rolvstangen, Akershus
november 2001.

lomviartenes som er mer kurvet, spesielt
polarlomvien. Lomvien og polarlomviens har
også i flukt en mer nedsenket bakdel. Et kraftig
hode, fyldigere nakke samt kortere, tykkere og
mindre tydelig avsatt hals skiller polarlomvi og
alke fra lomvi. Føttene til lomvi og polarlomvi
stikker på utsiden av stjerten. Alka har en lang
hale som utgjør det bakerste punktet hos arten.
Dette er et kjennetegn som er en utfordring å
bedømme på lang avstand da det er vanskelig å
avgjøre om det er hale eller føtter som henger
bak. På nærmere hold kan man derimot tydelig
se føttene flagrer opp og ned under flukten hos
begge lomviartene og akterparti hos disse ser
derfor mer rufsete ut enn den velordnede
alkestjerten.
Ser man en Alke liggende på sjøen peker halen
opp i 45 graders vinkel. Stjerten hos begge
lomviene er som nevnt tydelig kortere. Med tanke
på å skille en rastende Polarlomvi fra en ung alke

Fig.4. Polarlomvi Uria lomvia i full sommerdrakt.
Merk sotsvart overside som på nært hold har et
brunt anstrøk på hode og hals, hvit kile som strekker seg opp på halsen og litt kort og tykt nebb
med en tydelig hvit linje på overnebbet. Foto
Halvard Strøm, Bjørnøya

er dette kriterium viktig å legge merke til. Hos
en flygende alke ser vingene ut til å være plassert
midt på kroppen. Polarlomvi og spesielt lomvi
gir inntrykk av å ha vingene plassert en anelse
fremfor midten når fuglen sees i profil.
Både polarlomvi og alke har kraftigere hode,
kortere hals og et grovere nebb enn Lomvi. Nebbet
kan skille alke fra lomvi på temmelig langt hold.
Polarlomviens nebb er en mellomting, noe som
vanskeliggjør bestemmelse på hold. Unge lomvier
frem til desember har et kortere nebb enn voksne,
og lengde samt tykkelse overlapper med
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Østfold neste stopp? – Polarlomvi

Fig. 5 Polarlomvi Uria lomvia i vinterdrakt. Merk hodetegningene med mørk hette med kun hvitt på
strupe og nedre del av øredekkere. Legg også merke til ustrekede flanker, lyse undervingedekkfjær
med kun litt mørkt på de indre mellomdekkerne. Foto: Georg Bangjord, Svalbard.
polarlomvi. Hodets form og farge samt nebbets
utseende er viktige kjennetegn. Unge alker er
frem til vinteren mindre enn voksne fugler, opptil
30 % mindre. Dertil har de frem til midtvinteren
kortere nebb, ned til 60-70% av en voksen fugls
nebblengde. Fugler i sitt 2. kalenderår har svak
eller fraværende hvit vertikal nebbstripe, men
med tydelig horisontal hvit strek fra øyet til øvre
del av nebbet. Slike fugler kan være en fallgruve
(R. Botnermyr pers. med.). Hos unge alker er dog
nebbet kortere og grovere enn polarlomviens.
Avstanden fra nebbspiss til nebbvinkel er hos
polarlomvi lengre enn hos alke og dessuten lengre
enn nebbtykkelse, omvendt hos Alke. Alkas nebb
er jamn tykk ¾ ut fra basen. Hos polarlomvien
smalner nebbet gradvis med en jevn bue på
overnebbet fra basen og ut og nebbvinkel er

plassert ca. midt på undernebbet. Lomviens nebb
er lengre enn polarlomviens.
Hos svømmende alkefugl skiller silhuetten seg
enda mer mellom artene enn hos flygende fugler.
Alka skiller seg fra polarlomvi fremst ved å ha
en lavere panne og flatere isse, men også gjennom
at hode og hals hos alke er aningen kraftigere.
Polarlomvi har mer kantet hode, med mer markert
panne og fyldigere nakke enn Lomvi. Lomviens
nebb er normalt helt svart, men fugler med en
svak, men tydelig lys linje langs overnebbet
forekommer. Polarlomvien har en lys strek
nederst på overnebbet fra fjærfestet og inn til
munnviken. Også ungfugler og gamle fugler i
vinterdrakt har denne karakteren, men den er
iblant smalere og kortere. Den hvite stripa er
heller ikke like rent hvit som hos en fugl i
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sommerdrakt og kan således være vanskelig å se
på over et par hundre meter.
Polarlomvi har en mer sotsvart oversiden enn
Lomvi, men ikke så knallsvart som alken.
Flanker, inklusive bakflanker er hvite hos alke
og polarlomvi, men iblant synes enkelte svarte
lengdestreker på meget nært hold hos sistnevnte.
Lomvi har tydelige flankestreker. Polarlomviens
undervinge er lysere enn lomviens. Dette kommer
av at båndet som strekker seg fra armhulen og
utover de undre vingedekkfjæra er mindre
tydelige. Lomviens armhuler er mørkere streket.
Alkas undre vingedekkere og armhuler er rent
hvite, i skarp kontrast mot nesten svarte svingfjær.
Polarlomvi har brede rent hvite overgumps- og
bakrygg sider, som alke. Hos lomvi flyter det
mørke på overgumpen mer ut på sidene, noe som
gjør de lyse kantene mer diffuse. Denne
karakteren sees best bakfra eller skrått fra siden.
I vinterdrakt er hodet svartere enn hos lomvi.
Det er som en massiv mørk hette og denne gjør
at bare strupen og kinnet virker hvit. (Delin &
Svensson 1986, Olsen 1992 og Ullmann 1998).
Takksigelser
Takk til Per Tangen, Rune Botnermyr og Georg
Bangjord for velvillig utlån av bilder samt LRSK
sekretærene referert til i tab. 1 for opplysninger
om forekomst i respektive fylker. Magnus Unger
for opplysninger om forekomsten på den svenske
Vestkysten og Klaus Malling Olsen for forekomst
i Danmark og Halvard Strøm for utlån av bilder.
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Styret har bestått av:
Jan Ingar I. Båtvik (leder)
Bjørn Petter Løfall (nestleder)
Svein Åstrøm (sekretær)

Monica Kristiansen (kasserer)
Solveig Vatne Gustavsen (styremedlem)
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Revisor: Bård Haugsrud
Valgkomite: Øivind Lågbu, Ole Petter Skallebakke
Foreningen har hatt 3 styremøter og behandlet 21 saker.
ØBF har hatt 8 ekskursjoner og ett medlemsmøte. To av dem var fellestur for Østfold Botaniske
Forening, NOF avd. Østfold, Østfold Entomologiske Forening, Fredrikstad Soppforening og Halden
Soppforening.Medlemsmøte på Tomb jordbruksskole 4. april med temaet ”Rødlistearter – forteller
utvalget sannheten” av professor Klaus Høiland, ca 30 deltagere.
- Lav- og mosetur i Åsermarka, Askim 22. april. Ledere: Kåre Homble og Bjørn Petter Løfall.
14 deltagere.
- Årvolltangen, Rygge 22. mai. Leder: Jan Ingar I. Båtvik. 4 deltagere.
- Fellestur til Søndre Sandøy, Hvaler 9. juni. Leder: Gunnar Engan, ca 25 deltagere.
- Familieturen ved Foten i Onsøy 17. juni avlyst da kun lederen Svein Åstrøm møtte.
- Monaryggen, Eidsberg 26 juni: Leder: Nils Orderud, 7 deltagere.
- Opstad, Sarpsborg 16. august. Leder: Bjørn Petter Løfall, 8 deltagere.
- Kambo, Moss 26. august. Leder: Kåre A. Lye, 8 deltagere.
- Fellestur – soppkontroll og utstilling i Ertemarka, Halden 2. september. Ledet av Halden
Soppforening. 80-100 personer var innom utstillingen.
Foreningens medlemmer har utvist stor aktivitet. Medlemmene har samlet ca 500 kollekter av
karplanter. To av styremedlemmene har begynt å plukke ut materiale ved herbariet i Gøteborg for
dataregistrering i Oslo, anslagsvis 70% gjenstår ved årsskiftet. To-fire av medlemmene har
dataregistrert materiale på Tøyen i Oslo av tilsendt Østfoldmateriale fra Vitenskapsmuseet, Trondheim,
ca 15 % gjenstår. Utplukking og dataregistrering av eldre materiale ledes av J. Ingar I. Båtvik. Bjørn
Petter Løfall samlet ca 1100 kollekter av lav og skrev 135 krysslister. Tre av styremedlemmene har
deltatt i Statens vegvesen sitt veikantprosjekt med sluttføring av rapporten.
Særlig gode funn er: Okerporekjuke fra Våler (Tom Hellik Hofton, Ola Wergeland Krog). Mosen
grønnsko ble funnet på noen lok. i Våler (Tom Hellik Hofton, Ola Wergeland Krog), samt Askim
(Guttorm Gundersen). Lavarten Leptogium schraderi ble funnet på to skjellsandbanker på Akerøya,
Hvaler. Bleikfiol fra Trøgstad (Nils Orderud). Dvergsivaks fra Øra, Fredrikstad, gjenfunn av arten
etter mer enn 20 år (J. Ingar I. Båtvik). Bittergrønn ble funnet på Søndre Sandøy, Hvaler (Gunnar
Engan m.fl.) og Torsnes i Fredrikstad (medd. Svein Åstrøm).
ØBF har 36 A-, 42 B- og 7 C-medlemmer, samt ett livsvarig og ett æresmedlem. Bare ett hefte av
Natur i Østfold ble utgitt. Økonomien er OK.
Bjørn Petter Løfall
Nestleder
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Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2001
Åsermarka, Askim 14. april
Overraskende nok møtte det fram hele 14
personer på denne turen hvor temaet var moser
og lav. Vårturene synes å være populære uansett
tema. Folk lengter vel ut etter vinterdvalen.
Noen personer tjuvstartet med en tur i
Onstadsundområdet tidligere på dagen uten at vi
fant det helt store. Blant annet ble fløyelsglye
Collema furfuraceum og ospekjuke Inonotus
rheades på osp demonstrert i Onstadsundområdet.
Dessuten ble også krusfagermose Plagiomnium
undulatum vist.
Åsermarka er foreslått som barskogsreservat,
hoveddelen ligger i Askim kommune, resten i
Trøgstad. Det foreslåtte verneområdet er en
hovedsakelig vest til nordvendt granskogsli ved
Glomma. Vi brukte tid for å komme inn til den
nordlige delen som har den mest spennende
kryptogamfloraen. På veien dit ble flere vanlige
arter demonstrert. Det kan likevel være verdt å
nevne en edelgran Abies alba som noen hadde
lyst til å fjerne da den har lite her å gjøre.
På Holmen, en halvøy ute i Glomma, ble både
blåveis Hepatica nobilis og moskusurt Adoxa
moschatellina funnet. Like nord for Holmen ble
sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana demonstrert
sammen med den langt vanligere bleikskjegg B.
capillaris. Sprikeskjegg er meget sjelden i Østfold
idet den kun er kjent fra en lokalitet i Askim
(Åsermarka) og en lokalitet i Rømskog. Denne
gangen ble den funnet noe sør for tidligere kjente
forekomster i Åsermarka.
I kjerneområdet ble det funnet spor etter en
tømmerrenne ikke langt fra der en 360 år gammel
gran ble boreprøvet under undersøkelser i
forbindelse med verneplanen. Ellers kan nevnes:
Lungenever Lobaria pulmonaria på en selje,
kystvrenge Nephroma laevigatum på rogn,
stiftfiltlav Parmeliella triptophylla på flere trær,
krukkenål Microcalicium disseminatum på gran.
Turens største godbit var at yngstemann (Guttorm

Gundersen) fant en liten forekomst av mosen
grønnsko Buxbaumia viridis på en morken
granlåg.
Leder var Bjørn Petter Løfall.
Årvolltangen i Rygge 22. mai
Denne ettermiddagen hadde vi tenkt oss en tur
på Årvolltangen i Rygge for å se nærmere på en
ramsløk-lokalitet Allium ursinum som er oppdaget
i relativt tid. Årvolltangen er en lang odde som
strekker seg ut i Vansjø med Mosse-elva i nord
og selve innsjøen i sør. Området er lagt ut som
friluftsområde i Rygge. Her finnes en del grov
granskog, men også en del spor etter hogst fra
relativt ny tid. Speiderne har en hytte her ute, og
det er i nærheten av denne at det ryktes ramsløk
skulle finnes. Ved nærmere undersøkelser viste
det seg at forekomsten er relativt stor, men at den
er sterkt truet av granplanting midt ute i
bestandet. Vi bestemte oss derfor for å trå til denne
kvelden med sag og ryddeutstyr for å bedre
lysforholdene for arten på lokaliteten. Vi hadde
selvsagt innhentet tillatelse fra Rygge kommune
som grunneier på forhånd. Undertegnede, som
leder av turen, innså snart at det neppe ville bli
nok tid på en kveld til å rydde lokaliteten
tilfredsstillende. Rune Aae og undertegnede dro
derfor ut helgen i forveien for å fjerne noen
grantrær.
Den annonserte datoen kom det bare fire
deltagere, men da var det meste av arbeidet ferdig.
Området for øvrig er et skogsområde med enkelte
bedre forekomster som furuvintergrønn Pyrola
chlorantha og blåveis Hepatica nobilis. I Vansjø,
som ligger inntil, er det gjort mange fine funn,
men innsjøen er i dag svært forurenset og tilgrodd
med takrør Phragmites australis som et resultat
av landbrukets høstpløying og borttak av beitedyr.
Belegg fra 1951 viser at på Tangen i Rygge fantes
bittergrønn Chimaphila umbellata den gang som
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eneste kjente voksested for arten i Rygge. Vi
har imidlertid ikke klart å finne igjen bittergrønn
i kommunen.
Leder var Jan Ingar I. Båtvik.

Søndre Sandøy på Hvaler 9. juni
Årets tur til Hvaler skulle være en fellestur med
andre naturfaglige foreninger i Østfold, men fordi
det nesten bare var botanisk interesserte med på
turen ble botanikken prioritert. Men vi hadde med
både fuglefolk og insektfolk til å svare på
spørsmål om flyvende og krypende skapninger.
Til sammen var 21 personer med på denne turen
som gikk i godt forsommervær. ØBF hadde tur
til øya senest i 1998. Da konsentrerte vi oss om
den svært artsrike søndre del av øya. Det gjorde
vi også ved denne ekskursjonen, men vi startet
med en tur på veien mot nordsiden av øya, der vi
først stoppet opp ved en storvokst hybrid mellom
engfiol og skogfiol Viola canina x riviniana. Ved
veisvingen rett sør for Bakkevik fikk vi se
griseblad
Scorzonera
humilis
og
klokkevintergrønn Pyrola media, før vi oppsøkte
et kjent voksested for vassveronika Veronica
anagallis-aquatica. Vi kunne konstatere at den
fremdeles finnes på lokaliteten, men så tidlig på
året var den relativt kortvokst og ennå ikke i
knopp. I åkerkanten på veien til grøfta med
vassveronika sto en del stivgjøkesyre Oxalis
fontana ny for øya.
Første stopp på veien sørover på øya var SandøRød der vi fikk se hundetunge Cynoglossum
officinale (som vokser flere steder på øya, bl.a.
ved fergeleiet), fuglestjerne Ornithogalum
angustifolium, svarterteknapp Lathyrus niger og
en kattost som trolig var småkattost Malva
neglecta. Den var imidlertid ikke i blomst, så
funnet må verifiseres senere. Ved Ødegården
beundret vi de vakre, store og mørke
eksemplarene av vårmarihand Orchis mascula
som vokser her. Før vi tok en rast ved
Ødegårdsstranda fikk vi med oss et par
forekomster av knollsoleie Ranunculus bulbosus
og marinøkkel Botrychium lunaria.
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På turen videre fikk vi følge av Hans Kristian
Rød, som bl.a. kunne vise oss engklokke
Campanula patula i en villeng. Før vi kom til
Stuevika fant vi mer fuglestjerne og en del
furuvintergrønn Pyrola chlorantha. Ved
sandstranda i Stuevika stoppet vi opp for å se på
dvergsmyle Aira praecox som ble oppdaget her i
1991. Den vokser innimellom de ytterste
furutrærne. Her har mange botanikere gått og
tråkket før. Likevel greide vi å gjøre dagens funn
nettopp her. Rundt føttene til to av de ytterste
furutrærne vokser rikelig med bittergrønn
Chimaphila umbellata. Etter antallet skudd å
dømme må den ha stått her i mange år. Dette er
den tredje kjente lokaliteten for bittergrønn på
øya, så nå kan Søndre Sandøy trolig skryte av å
ha landet rikeste forekomster av denne arten.
Siste stopp på turen var Løkkeberg, der vi fant
smånesle Urtica urens og orientveronika Veronica
persica i store mengder som ugras i en potetåker,
og vi konstaterte at brakkvalmue Papaver dubium
fremdeles vokser her, selv om det bare var rosetter
å påvise så tidlig på året.
Leder for turen var Gunnar Engan.
Monaryggen, Eidsberg 26. juni
Turen ble lagt til Høysand grustak i den østlige
delen av morenen. Hovedformålet var å se på den
nyoppdagede forekomsten av klåved Myricária
germánica. Her ble en del busker beskuet og
fotografert. Funnet er tidligere beskrevet i Natur
i Østfold, hefte 2/2000.
Andre del av turen var lagt til en gammel
jernbanetomt på sydsiden av morenen, et sidespor
som i sin tid ble anlagt for opplessing av grus,
men som i dag ligger brakk. Stedet har en del
arter som ikke er vanlige i indre Østfold. Av disse
kan nevnes harekløver Trifólium arvénse, gul
gåseblom Anthemis tinctoria, hvitdodre Bertéroa
incána, rundskolm Anthýllis vulnerária,
engnellik Diánthus deltoídes og bakkestarr Carex
ericetórum.
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Som vanlig på kveldsturer går tiden altfor fort,
men det ble tid til en avsluttende rast med
utveksling av erfaring og kunnskap om floraen,
noe som alltid er svært verdifullt for deltagende
amatører. Syv deltagere i klar kveldssol.
Leder var Nils Orderud.
Opstad, Sarpsborg 16. august
Kraftige tordenbyger like før turen ble arrangert
får ta skylden for at bare 8 personer møtte. Det
var heldigvis mest oppholdsvær under selve
ekskursjonen.
I sørkant av Raet, ved Opstad, like vest for ett
av Norges største fornminnefelt, finnes en
breelvavsetning med store masseforflytninger
hvor det er dannet en liten intermediær myr og
svartorskog. Myra domineres av loppestarr Carex
pulicaris, samt innslag av breiull Eriophorum
latifolium. Ellers ble det funnet forekomster av
skavgras Equisetum hyemale med sporestander,
liten forekomst med hjertegras Briza media,
myrsauløk Triglochin palustre og gulstarr Carex
flava. Myra var likevel noe artsfattigere enn
forventet.
Like øst for myra finnes en av de mektigste
svartor-sumpskogene i Østfold. Her er
skogbunnen dekket med mongolspringfrø
Impatiens parviflora. Leteaktiviteten i skogen ble
hemmet av de mørke og regntunge skyene. Men
gode bestander av slakkstarr Carex remota er også
verdt å nevne herfra.
Leder var Bjørn Petter Løfall.
Ekskursjonsreferat Moss/Kambo 26. august
Ekskursjonen hadde som mål å vise fram de
mange sørøstlige så vel som sørvestlige artene
som har fått fotfeste i Mosseområdet de siste
årene. Spesielt i den milde og våte høsten 2000
dukket det opp mange nye og uventete plantearter.
En del av plantene ble funnet på gamle
lagringsplasser for tømmer, men de fleste
nyfunnene er fra langs kantene av nylig
opparbeidete turstier gjennom Mosseskogene.
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Sannsynligvis er plantene brakt til landet som
diasporer i barken på importert tømmer, blant
annet fra Baltikum. Etter barking på Pettersons
industrianlegg har Moss kommune brukt en del
av barken til opparbeiding av turveier. Det var
nettopp disse turveiene som var hovedmålet for
dagens ekskursjoner.
Første stopp var imidlertid en gammel, nå
ubrukt, tømmerlagringsplass i Trolldalen på veien
mot Kambo. Her fikk vi studere store og vakre
bestander av engklokke Campanula patula og
halvparasittene blåmarimjelle Melampyrum
nemorosum og storengkall Rhinanthus serotinus
ssp. serotinus. Alle disse kommer sannsynligvis
fra Baltikum.
Resten av ekskursjonen ble viet turveiene.
Første strekning ble stien bak Moss sjukehus. Her
fins en av Norges få bestander av skoghøymol
Rumex sanguineus, nå i fin frukt. Også flere større
gyvelbusker Cytisus scoparius hadde overlevd
den relativt kalde vinteren januar-mars 2001. I
grasbakken langs hovedvegen sør for sjukehuset
er vill gulrot Daucus carota ssp. carota et vanlig
innslag. Den bratte turvegen ned langs
hoppbakken vest for sjukehuset hadde fine
bestander av småslirekne Persicaria minor,
mongolspringfrø Impatiens parviflora,
krattlodnegras Holcus mollis, kjempesvingel
Festuca gigantea og kvitfrytle Luzula luzuloides.
Nedenfor hoppbakken nær veikrysset stod restene
av fjorårets giftkjeks Conium maculatum, men
ingen nye planter var vokst opp i år.
Neste stopp var Skredderåsen skole, kanskje
Norges eneste barneskole med giftplanten
bulmeurt Hyoscyamus niger. Denne planten er
imidlertid i Moss mye vanligere på vegkantene
nær Solgård avfallsplass. Vårt ekskursjonsmål på
Skredderåsen var imidlertid turveien sørover mot
Solbakken. Uvanlige plantearter her er skogkarse
Cardamine
flexuosa,
småslirekne,
mongolspringfrø, kjempesvingel og skogstarr
Carex sylvatica. Den sistnevnte hadde imidlertid
nå mistet alle sine frukter. Under en 2½ m høg
busk av robinia Robinia pseudacacia i
skogkanten vokste også lundstjerneblom Stellaria
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holostea, kystmaure Galium saxatile og
lundgrønnaks Brachypodium sylvaticum.
Lundstjerneblom har nå etablert seg flere steder
i Moss og kan ha innvandret fra Baltikum der
den er stedvis vanlig. Kystmaure og lundgrønnaks
har imidlertid kommet fra vestligere strøk.
Kystmaure er den registerte plantearten som i
Moss gikk sterkest tilbake vinteren 2001, og sjøl
om kystmaure var meget vanlig høsten 2000, er
det ikke usannsynlig at den vil forsvinne helt etter
en ny kald vinter.
Bak Mosseporten handlesenter langs veien til
Noreødegården ble Norges eneste forekomst av
duftkjeks Chaerophyllum aromaticum
demonstrert. Den stod nå med vakre og
iøynefallende stilkkjertlete frukter. Også dette er
en plante som er stedvis vanlig i Baltikum, men
på akkurat denne lokaliteten var det ikke påfylt
bark i den siste tiden.
Neste stopp var turvegen øst for Solgård
avfallsplass. Her fikk vi se sprøarve Myosoton
aquaticum i fin blomst flere steder, dessuten ble
en ny lokalitet for krypmure Potentilla reptans
oppdaget. Ved vegen nedenfor Solgård
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avfallsplass sto bulmeurt i fin frukt mens
krypgaukesyre Oxalis corniculata var på vei til å
bli overvokst av konkurrerende grasarter og syntes
ikke å ha blomstret i år. Langs veien blomstret
for øvrig kjempesennep Sisymbrium altissimum
side om side med hundesennep Descurainia
sophia.
Helt til slutt stoppet vi på parkeringsplassen
vest for Nesparken. Her var det mange som
fotograferte eller nøt synet av hunderot Ballota
nigra og jordskolm Lathyrus tuberosus i full
blomstring. Selv om Lids flora angir hunderot
som kanskje utgått i Norge, så fins det i dag flere
enkeltlokaliteter av arten i Moss.
Artsutvalget langs turveiene i Moss, som var
helt eksepsjonelt høsten 2000, var fremdeles godt
sommeren 2001, men noen få arter syntes å ha
gått ut siste vinter, f.eks. heistarr Carex binervis,
kåltistel Cirsium oleraceum og en sørlig form av
breiflangre Epipactis helleborine, dessuten var
reduksjonen i bestandene av kystmaure voldsom.
Vi var 8 deltagere sammen med leder Kåre
Arnstein Lye.
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En meitemarkgåte
OLA M. WERGELAND KROG

Wergeland Krog, O.M. 2001. En meitemarkgåte. Natur i Østfold 20(1/2): 90-91.
Naturen er full av store og små gåter. De fleste har en rimelig forklaring, slik som denne
historien om en eller flere geskjeftige meitemarker som har «skalket lukene» for vinteren.
Hva de tettet åpningene med og når de gjorde det er kjent, men hvordan de gjorde det er og
forblir en gåte, ihvertfall for artikkelforfatteren.
Ola M. Wergeland Krog, 1892 Degernes, tlf. 69 17 89 90, e-post:omwk@online.no

I forbindelse med gravearbeider på ei hustomt i
et gammelt kulturlandskap på plassen
Munkebråten i Rakkestad kommune ble
gresstorva skrapt bort på et område på ca. 15 kvm.
Denne nakne flaten med moldholdig siltjord ble
liggende slik hele høsten, og det eneste som ble
liggende oppå jorda var en mengde brune barnåler
fra tre furutrær som sto inntil. Plassen er
vindeksponert så alt løvet fra de nærliggende
løvtrærne blåste bort. Utpå seinhøsten fikk jeg se
at det sto bunter med brune furubarnåler tett i tett
med ca. 20 cm mellomrom. Ved nærmere
undersøkelse viste det seg at de var tett
sammenbuntet, og sto ned i hull i jorden som små
sopelimer. De var dratt ca. 10 mm ned i hullene,
som hadde en diameter på 10-13 mm.
Hullene var gravet av meitemark, og selv om
ingen av markene ble observert og artsbestemt,
tilsier størrelsen på hullene og habitatet at det
sannsynligvis var vår største meitemark,
Lumbricus terrestris, som hadde vært i
virksomhet.
Denne arten kan bli opptil 30 cm lang, og jeg
har mange ganger ligget på kne med lommelykt i
hagen og beskuet både matsanking og paring av
«doggmark» som trolig har vært Lumbricus
terrestris. Jeg har også tidligere lagt merke til at
meitemarken har rullet sammen visne blader og
trukket dem ned i hullene sine, men vanligvis bare
ett og ett blad i hvert hull. På regnfulle høstkvelder
kan utfoldelsen av denne aktiviteten være så

voldsom at den kan høres på mange meters
avstand.
At meitemarken ønsker å sikre seg et forråd
av visne blader til vinteren virker rimelig, men
bunter med brune furubarnåler virker som noe
asketisk kosthold. Eller er målet bare å tette
åpningen for vinteren? Uansett hadde disse
markene ikke noe annet å velge i enn furunåler.
Alle de relativt symmetrisk plasserte
«kostene» med brune furnåler ble behørig
fotografert, men dessverre har alle bildene gått
tapt.

Fig. 1. Små bunter av brune furunåler var brukt
til å tette gangene til meitemarken for vinteren,
eller var det til vinterforråd?
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Fig. 2. Meitemark i paringsakt over betonghellene på en gårdsplass i Rakkestad sentrum i juni 1999.
Foto: Ola M. Wergeland Krog.

Men så var det gåten
Det var alle de små brune «kostene» med brune
furubarnåler som fikk meg til å ta fram kameraet
i utgangspunktet, men det var først etter noen
dager jeg begynte å reflektere over det store
spørsmålet: Hvordan fikk meitemarken
furunålene ned i hullene sine?
Det var sikkert over hundre huller som var
stappfulle av furunåler, men det var ingen åpne
hull å finne.
Hvordan i hul(l)este kan en centimetertykk
meitemark klare å ligge nede i hullet sitt og
samtidig klare å proppe det fullt av barnåler? At
den kan få noen nåler ned ved å gjøre munnen
lang og smal kan jeg forestille meg, men hvordan
klarte den å fylle hele hullet?
Den kan jo ha tatt alle i munnen på en gang
og dratt dem ned samtidig, men da oppstår en

nytt spørsmål av samme kategori, hvordan få alle
barnålene i munnen samtidig?
Den kan jo selvfølgelig ha krøpet rundt oppe
på bakken og proppet igjen alle hullene fra
utsiden, for deretter å trekke seg unna og krype
ned i et hull som jeg ikke hadde oppdaget. Jeg
har imidlertid aldri sett at»doggmarkene» forlater
hullet med bakkroppen mens de sanker løv om
høsten. Jeg overvar engang en paringsakt mellom
to meitemarker, og ikke engang da forlot de sine
ganger med bakkroppene (Se. fig. 1).
Hvis ingen har noen god forklaring på gåten,
ser jeg ingen annen mulighet enn å skrape rent
et nytt stykke eng, bestrø det med furubarnåler,
rigge opp kamuflasjeteltet og vente på høsten…
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”Natur i Østfold” 20 år
GEIR HARDENG

Foreliggende hefte av ”Natur i Østfold” (NiØ)
innleder årgang 20, altså et lite jubileum. Heftet
er det 38. i serien. NiØ tilfører mye naturfaglig
kunnskap om Østfold-naturen. Forløperen var
”Østfold-Ornitologen” 1974-81, utgitt av
Østfold Ornitologiske Forening (ØOF) med 3
hefter årlig. I 1982 overtok NiØ som
fellestidskrift med Naturvernforbundet i
Østfold. Redaktøransvaret ble delt mellom
”Fugleforeningen”
og
”Naturvernforeningen”. Samarbeidet pågikk
ut 1990. Fra 1991 er NiØ utgitt med ØOF
som hovedansvarlig. Naturvernforbundet
utga egne årsskrifter i 1991-92 og –94, kalt
hhv. NiØ suppl. 1,2 og 3. Fra 1997 er
tidsskriftet utgitt felles med Østfold
Botaniske Forening og Østfold
Entomologiske Forening (”Insektforeningen”).
Lay-out og format har variert, fra
standart A5 (1982-91+ suppl.nr.) til ”stor-format”
(1992-97) og et ”moderne” modifisert A5-format
fra 1998, med og uten fargeforside. Antall hefter
og sider har vært 1-2 nr., med 50-200 sider årlig,
avhengig av stoff-tilgang, redaksjonell innsats og
økonomi.
Tidskriftet holder en høy standard til et ideelt
fylkestidsskrift å være. Bidragsytere, redaksjon og
foreninger makter fortsatt etter 20 år å holde liv i
dette viktigste natur-tverrfaglige tidsskriftet i
fylket. Interessant er at ”tyngdepunktet” for
redaksjonen er flyttet fra Fredrikstad (1982-97) til Indre Østfold. Redaktøren, Ola M. Wergeland
Krog (Degernes), samt 2 av 3 i redaksjonen, Bjørn
Petter Løfall (Rakkestad) og Ingvar Spikkeland
(Øymark) er bosatte i ”Indre”. I tillegg er ØOF“s
leder, Terje Gustavsen bosatt i Rakkestad!
Redaktører 1982-2001:
-1982-83: Leiv G. Bunes (Gressvik) (minneord i
NiØ 13:.5) og Jørgen Johansen (Ise)

-1984 nr.1: Erik Sandersen (Fredrikstad)
-1984 nr.2 + -85 nr.1: Roar Eilertsen (Fredrikstad)
-1985 nr.2, -86 nr.2; 1987-90 + suppl. 1-3 199194: Geir Hardeng (Fredrikstad)
-1986 nr.1: Ole P. Skallebakke (Fredrikstad)
-1991-97: Morten Viker (Fredrikstad)
-1998- : Ola M. Wergeland Krog (Rakkestad).
Fra 1998 er artiklene tilgjengelige på internett:
http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/ofa/
natur_i_ostfold.htm
Tematiske indekser finnes for 1982-98. Se
separate innstikk i NiØ 6(2):76; suppl. 1:41;
18(1):44. De aller fleste nr. kan fortsatt fås (Tlf.
69 24 71 22; mail: geir.hardeng.@fm-os.stat.no).
Oversikt over tilgjengelige nr.: http://
w w w. t o y e n . u i o . n o / b o t a n i s k / n b f / o f a /
natur_i_ostfold_bestilling.htm
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Til forfattere
Manuskript
Artikler bør skrives på norsk, og manuskript bør
helst leveres på diskett eller pr. e-post. Redaksjonen bruker Word for Windows, men kan motta
de fleste tekstbehandlerformater.
Skriv inn teksten i enkleste form, uten bearbeiding som justering av marger, tabulatorsteg,
gjentatte ordmellomrom etc. Spesielle stiltyper
(fet skrift, kursiv, STORE BOKSTAVER) bør
imidlertid skrives inn direkte i manuskriptet, men
kun på ord inne i vanlig tekst, og ikke på overskrifter ol.
Har du ikke tilgang på en PC er det greit å
sende inn manus på papir.
Sammendrag
Det er ønskelig med et meget kort sammendrag
av artikkelen, slik at denne kan settes foran artikkelen. Sammendraget bør være på maksimalt
150 ord. Sett også opp forfatterens navn, adresse,
telefonnr. og e-postadresse. Dette gjør du bare om
du ønsker at disse opplysningene skal presenteres i tidsskriftet.
Overskrifter
Del helst opp stoffet med små-overskrifter. Dette
gjør stoffet luftigere, og lettere å lese.
Navneregler
Norsk navn bør benyttes først, der slike finnes.
Det vitenskapelige navnet settes etter det norske,
men det er nok at dette gjøres første gang arten
nevnes. Autor angis bare der det kan være tvil
om arten. Brukes faguttrykk i teksten som ikke er
allment kjent, bør disse forklares.
Figurer og tabeller
Send helst med en eller flere illustrasjoner til artikkelen, husk også å påføre opphavsmann. Bilder/figurer sendes inn som papirkopier, eller på
diskett/e-post. Til tabeller brukes tabellfunksjon
i tekstbehandler eller regneark. Tabeller må ikke
lages med ordskilletegn.
Innsendte figurer, tabeller og illustrasjoner skal
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